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Semester
gör oss lyckliga
Få ord i det svenska språket har en så positiv klang som
ordet ”semester”. Semester är något vi alla längtar efter
och pratar om med vänner och bekanta. Men hur ska
semestern vara för att den ska bli så där underbart skön,
avkopplande och energigivande som vi drömmer om?
Det enkla svaret lyder förstås: det är en smaksak. Och det
är klart, alla är vi olika. Samtidigt kan jag inte riktigt nöja
mig med det svaret; jag vill veta mer. Jag vill att alla som
reser med Ving ska uppleva de bästa veckorna på året, och
därför måste vi hela tiden utveckla ännu bättre semesterupplevelser. Och för att lyckas med det måste vi förstå hur
våra gäster tänker. Därför drog vi nyligen igång ett stort
projekt i syfte att kartlägga svenskarnas semestervanor.
Genom undersökningar, analyser av våra kundkommentarer och diskussioner med en grupp externa experter
lyckades vi identifiera de sju viktigaste semestertrenderna
just nu. Dessa har vi presenterat i Semesterrapporten,
som kan du läsa mer om på sidan 22 i detta nummer.
En av slutsatserna i rapporten är att det finns en tydlig
koppling mellan utlandssemester och lycka. Inte så överraskande kanske, men ändå väldigt roligt att se. Det är
alltså inte bara ordet semester som klingar positivt, själva
resandet gör oss faktiskt till lyckligare människor. Att få
vara med och bidra till det, om än bara på ett litet hörn,
gör mig både stolt och lycklig.
Något annat som gör mig lycklig är musik. Därför är jag
extra nyfiken på Jamaica, ett resmål som är mycket förknippat med musik. I vinter gör vi en storsatsning på den
svängiga ön i Karibien, och på sidan 24 kan du få en liten
försmak.
Vad gör dig lycklig? Musik, sport eller kanske bara sol och
värme? Oavsett vad, se till att följa ditt hjärta när du bokar
din nästa semesterresa. För som vi brukar säga: holiday is
where the heart is.
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aktuellt

Det händer mycket på
våra hotell och resmål världen
över. Det här är lite av vad som
är på gång i Vings värld just nu.

hos ving

Ibiza | dubai | formentera | mauritius | Gran Canaria

Direkt till Dubai
Drömmer du om Dubai? Då har vi goda nyheter!
I höst blir det enklare än någonsin att ta sig dit,
då Emirates börjar flyga dagligen från Stockholm.
Emirates har utsetts till världens bästa flygbolag,
och erbjuder riktigt bra flygtider. Ett tips för dig
som söker något utöver det vanliga: kombinera
med Mauritius. Boka på Ving.se.

Nyhet!
We’re going to Ibiza!
Till sommaren 2014 lanserar Ving
charterresor till Ibiza. Mallorcas mytomspunna lillasyster är kanske mest
känd för sitt pulserande nattliv, men
på senare år har allt fler familjehotell
öppnat med fantastiska lägen vid de
fina stränderna. Ving kommer att ha
hotell i San Antonio på västkusten samt
Santa Eulalia och Playa d’en Bossa på
östkusten. Vi öppnar även ett Family
Garden på den lugna och idylliska
nordkusten. För dig som vill uppleva
Medelhavets svar på karibiska stränder erbjuds också resor till grannön
Formentera. Ving kommer att flyga
från Stockholm, Göteborg och Köpenhamn under perioden maj–oktober.

Prisregn över Ving
Vi är mycket stolta över att ha kammat hem så gott som
alla charterkategorier i Stora Barnsemesterpriset 2013.
Ving utsågs till bästa reseföretag, Sunwing till bästa
familjekoncept och Lollo & Bernie till bästa barnklubb.
Dessutom utsågs Sunwing till bästa familjehotell på samtliga
resmål vi finns på, förutom i Turkiet. Vi är dock övertygade om att vi tar hem
titeln även där, så fort gästerna upptäckt nya Sunwing Side East Beach.

Sådan service vill vi ha
på semesterresan

Golfare – se hit!

Mojje + Lollo & Bernie = sant!
Nu har Lollo & Bernie och kompisen
Mojje äntligen kommit ut ur skivstudion. Resultatet blev en sprillans ny CD
med bl.a. en ny version av klassiska
Lollo & Bernie-sången. Finns att
köpa på Ving.se/shop eller på ett
Sunwing nära dig.

Nu tar vi emot anmälningar
till den femte upplagan av
Ving Gran Canaria Open,
som går av stapeln i december. Under en oförglömlig
golfvecka kombinerar vi
öns sköna klimat med god
mat, trevligt umgänge
och spel på Gran Canarias
bästa golfbanor. Dessutom
kan du vinna fina priser!
Läs mer och anmäl dig
på Ving.se/golf.

Skriftlig information
och tips om resmålet.

70%

En person som kan
nås via e-post och sms.

53%

Någon att ringa
dygnet runt.

50%

Personlig service.

50%

En person som kan ge
tips och berätta om
lokala förhållanden.

47%

Behöver ingen
service alls.

43%

En person som kommer
till hotellet några
dagar i veckan.

31%

Källa: Semesterrapporten från Ving 2013
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Mytomspunna

kuba

lockar med dans
och paradisstränder
Text: anna hagberg Illustrationer: sara kebbon Foto: vings bildarkiv

Få öar i Karibien är så omtalade, karismatiska och
fascinerande som Kuba. Här blandas Fidel Castros
kommunistiska styre med het salsamusik och gamla
amerikanare med vackra paradisstränder. Vings värld
har mött Kubakännarna och Vingmedarbetarna Nils
Melander och Lotte Petersen för att ta pulsen på
dansens, cigarrernas och de många leendenas ö.
6
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Playa
Caleta 19
vings värld
nr 1/2013

Varför inte göra som Hemingway
och slinka in på den berömda
baren Bodega de Medio och
beställa in en välgjord Mojito.

m

ytomspunna Kuba ligger bara någon timmes flygresa

bort från Miami, men olikheterna kunde inte vara
större. På Kuba känns det nästan som att tiden har
stått stilla. På Havannas gator är de gamla amerikanska
veteranbilarna en lika vanlig syn som Volvo är i Sverige och
trots att landet blir mer och mer moderniserat finns ändå
mycket av den gamla charmen kvar. Ön präglas mycket av sitt
historiska arv och att det politiska kommunistiska systemet
fortfarande är så påtagligt är intressant bara i sig. Kuba liknar
inget annat och det är också det som gör ön så karismatisk.
Kuba har det där unika, det där lilla extra som får semesterpulsen att slå några extra slag.

En man som varit mycket på Kuba genom åren är Nils Melander, som arbetar som hotellkontraktör och produktionschef på Ving. Nils kom till Kuba för första gången i slutet på
1980-talet. Visst hade han vissa föreställningar om ön som
var på allas läppar, men det mesta var okänt.

– Det var en minst sagt annorlunda upplevelse att
komma till ön första gången. Allt var ruffigt och kommunismen gjorde avtryck överallt. När Sovjetunionen
sedan började vackla började dörrarna att öppna upp sig.
Då vaknade affärsmannen i mig och jag blev nyfiken på
vad ön hade att erbjuda för svenska turister, säger Nils
Melander.
8
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Kuba har sedan dess kommit och gått i Vings program,
men har på senare år återigen blivit ett populärt semesterval för resesugna nordbor. Lagom till vintern storsatsar
Ving på ön med eget direktflyg med Thomas Cook Airlines
Scandinavia, det nya resmålet Cayo Largo och rundresor.
Förutom det finns det populära sol- och badresmålet
Varadero och den karismatiska huvudstaden Havanna.
Men varför ska man då åka till Kuba och vad är det
som gör ön så speciell? Lotte Petersen har arbetat som
så kallad Destination Manager på ön för Ving i flera säsonger. Som ansvarig för såväl verksamheten som Vings
personal på Kuba är hon väl bekant med ön och hon
lyser likt en solstråle när hon berättar om den kubanska
charmen.
– Atmosfären på Kuba är svår att beskriva, den måste
upplevas. Den fascinerande historien, det koloniala arvet,
Castro-bröderna, cigarrerna, romen, salsarytmerna och
de härliga människorna gör Kuba till något alldeles unikt,
berättar Lotte Petersen.
Kollegan Nils Melander är beredd att hålla med.
– Kuba har så mycket att erbjuda. Ön har ett behagligt
klimat, härlig musik, många bra restauranger i form av
”paladares” och ett fantastiskt folk. Det är främst mötena
med människorna på Kuba som man tar med sig hem
som ett fint minne, säger Nils Melander.
ving.se/kuba

Lottes heta Kubatips
Bästa bar/diskotek?
Havanna kryllar av trevliga barer. I Varadero är natt
klubbarna Havana Club eller Casa de la Musica att
rekommendera.
Bästa restaurang?
Paladar Casa Miglis i Havanna och Paladar La Sartén
och Paladar Nonna Tina i Varadero.
Bästa utflyktsmål?
Utan tvekan Havanna.
Bästa strand?
Playa Sirena på Cayo Largo.
Bästa souvenir att köpa med hem?
Rom och cigarrer står nog på de flestas inköpslistor, men
även kaffe kan vara en trevlig gåva att ta med hem samt
målerier och skulpturer i trä, keramik och vackra smycken
gjorda av bestick.
Playa Caleta

Kubananerna är ett leende folk som aldrig har långt till
skratt och dans. Musiken är en naturlig del av vardagen
och att bli uppbjuden på gatan till salsa-spelande gatumusikanter hör inte till ovanligheterna. Och vill man låta
höfterna rulla lite extra till cha-cha, salsa eller mambo är
det aldrig långt till närmaste bar.
– Musiken genomsyrar hela den kubanska kulturen och
kubanerna älskar verkligen de härliga rytmerna. Går man
in på en vanlig kaffebar kan man alltid ta en svängom efter
kaffet, säger Lotte Petersen.
Det sägs att om man inte har varit i Havanna så har man

inte besökt det riktiga Kuba. Och visst kan det ligga något
i det. I Havanna finns den kubanska själen. I varje hörn
döljer sig något nytt att upptäcka. Här kan man strosa runt
och insupa den charmiga atmosfären, beskåda de vackra
kolonialbyggnaderna i den världsarvslistade stadsdelen La
Ciudád Vieja, slå sig ner på ett torg, dansa eller imponeras
av de gamla amerikanska kärrorna från 1950-talet. Eller
varför inte göra som Ernest Hemingway och slinka in på
den berömda baren Bodega de Medio och beställa in en
välgjord Mojito.
– Havanna är ett måste. Bor man inte i stan så bör
man absolut åka dit eller kombinera det med ett sol- och
badresmål. De är verkligen en upplevelse. Man ska passa
ving.se/kuba

på att uppleva staden nu med det nuvarande politiska
systemet. Det är enkelt att ta sig runt och fascinerande att
ta del av den spännande revolutionshistorien, säger Nils
Melander.
Kuba har dock mer att erbjuda än bara Havanna och vill
man uppleva så mycket som möjligt av ön bör man följa
med på Vings spännande rundresa. Här kombineras
sol och bad med storstadspuls och under den en vecka
långa och innehållsrika turen guidas man genom Kubas
fascinerande historia, kultur och natur.
Vill man hellre njuta av lata dagar i solen och vackra
paradisstränder är Varadero eller den lilla ön Cayo Largo att rekommendera. Här finns stränder i världsklass
och utbudet av hotell är stort. Och skulle man tröttna på
sol och bad är utflykterna bara ett stenkast bort.
–Det finns gott om små guldkorn på ön. Den världs
arvslistade staden Trinidad från 1800-talet är en av
mina absoluta favoriter. En annan häftig plats som är
värd ett besök är naturreservatet El Nicho. Eftersom
platsen bara nämns kortfattat i de flesta guideböckerna
är det relativt får turister som hittar hit. Kommer man
till Kuba bör man absolut resa runt. Det finns så otroligt
mycket att se, avslutar Lotte Petersen.
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Kubanska cigarrer
av högsta kvalitet

Mojito
Mojitons historia sägs gå tillbaka ända
till 1800-talet då kubanska slavar drack
sockerrörssötat vatten som blandats
med rom. Det är dock oklart när
drinken, som numera även består
av myntablad, fick sin nuvarande komponering. Mojito
är idag en mycket populär
törstsläckare, såväl på Kuba
som i Sverige.

De kubanska cigarrerna anses vara några
av de finaste i världen och den anrika och
traditionsenliga tillverkningsprocessen är
vida omtalad bland cigarrkännare.
De första tobaksplantagerna anlades
på Kuba under tidigt 1600-tal. Tobaken
blev snabbt populär även utanför lan
dets gränser. Så till den milda grad att
den på 1800-talet hade ersatt kaffe som
Kubas största exportvara. Europa blev en
stor och viktig marknad för handeln, men
cigarrerna blev snart populära även i
Nordamerika och runtom i världen.
De kubanska cigarrerna finns idag i en
mängd olika märken. Några av de mest
kända är Cohiba, Montecristo, Romeo &
Julietta, Trinidad och Bolivar.

Ingredienser (1 glas)
• Färska blad från 4 kvistar mynta
• En halv lime i klyftor
• 1 cl sockerlag
• 4 cl ljus rom
• Sodavatten
• Is
Mortla eller muddla myntablad, limeklyftor och sockerlag i ett glas. Häll i
rom och fyll glaset med krossad is.
Toppa med sodavatten och garnera
med myntablad.
Källa: Systrarna Eisenmans mingelmat, Eisenman Frisk & Eisenman (2011)

Vings Kuba
Havanna
Charmiga Havanna lockar med pulserande storstadsliv, men också fina små
karismatiska gränder. Här finns många
olika hotell att välja mellan, från anrika
hotell i kolonialstil till mindre stadshotell.

Varadero
Varadero är det självklara valet om man är
ute efter sol och bad och vackra paradisstränder. Alla Vings hotell i Varadero har All
Inclusive, men det finns också en del barer
och restauranger längs stranden.

Cayo Largo
Den lilla paradisön Cayo Largo är en
liten idyll med vita korallstränder och ett
fåtal hotell. Här kopplar man främst av
och njuter av sol och bad, men det finns
även en del vattensporter att roa sig
med om andan faller på.

Kuba rundresa
Vill du få ut så mycket som möjligt av
Kuba under semestern ska du åka med
på Vings rundresa. Under turen besöks
bland annat Havanna, vackra Viñalesdalen och världsarvslistade Trinidad.
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Prisexempel: Från 15.475:-/pers på
Mercure Cuatro Palmas d, två veckor
med All Inclusive. Avresa 12/12 från Arlanda.
Ving flyger från: Stockholm.
Flygtid: Cirka 11 timmar med charterflyg
från Stockholm.
Tid: Svensk tid - 6 timmar.
säsong: Charter dec–mars. Reguljära
paketresor året runt.

klimat dec 	Jan

feb

mar

27

26

26

27

19

18

18

19

25

26

26

27

ving.se/kuba

råd & tips

Soundtrack till

semestern
Glöm korsord, kortlekar och
pocketböcker – det viktigaste
att packa ner i handbagaget
är musik. Musik är mirakelmedicinen som piggar upp dig när
du är trött, får dig att slappna
av när du är spänd och tröstar
dig när du är ledsen. Plus att den
gör själva resan till en betydligt
skönare upplevelse. Så ladda
iPoden och offline-synka ditt
Spotify – nu åker vi.
Text: kristofer kebbon

Citysemestern
Ska du resa på storstadssemester kommer citypulsen liksom av
sig själv, men för bästa effekt ska
du förstås ha riktigt bra musik i
lurarna. Musik som gärna går i
samma takt som stadens puls. Här
är några förslag.

Wellnessresan
Är du ute efter
total avkoppling
är soundtracket A och O. Oavsett
om du ligger på massagebänken
i ett spa, på en öde sandstrand eller
på en solstol vid poolen – en soft
låtlista gör alltid susen.

Låtförslag:
1. Stevie Wonder – Living For The City
2. The Clash – London Calling
3. Jay-Z & Alicia Keys – Empire State
Of Mind
4. 2Pac – California Love
5. Jay-Jay Johanson – Paris
Hela listan på Spotify:
http://bit.ly/citypuls

Låtförslag:
1. Edie Brickell – Good Times
2. The Stylistics – Betcha By Golly, Wow
3. Music Super Circus – Num Otro Pais
4. Hall & Oates – Sara Smile
5. Jenny Owen Youngs – Here Is A Heart
Hela listan på Spotify:
http://bit.ly/harmoniska

Barnens bästa
Att föräldrarna mår bra när
barnen mår bra är en gammal
sanning som gäller än. Och ett
svårslaget sätt att få barnen på gott
humör är att ordna ditt eget minidisco.

Låtförslag:
1. Mojje feat. Lollo & Bernie
– Lollo & Bernie–sången
2. DJ Bobo – Chihuahua
3. Bröderna Lindgren
– Välkommen till djungeln
4. Jojje Wadenius – Mitt sår
5. Orkesterpop – Rymden tar aldrig slut
Hela listan på Spotify:
http://bit.ly/barnens

Partygängets
lista
Musiken gör festen.
Liksom förfesten
och efterfesten. Så
oavsett vilket partyläge du är i, se till att ha en riktigt
bra låtlista förberedd. Här bjuder
vi på förslag från några av Vings
mest rutinerade partyprissar.

Låtförslag:
1. Earth, Wind & Fire – September
2. LMFAO – Party Rock Anthem
3. Icona Pop – I Love It
4. Prince – Kiss
5. Taio Cruz feat. Flo Rida – Hangover
Hela listan på Spotify:
http://bit.ly/partylistan
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Sunwing Fañabé Beach på Teneriffa
utsågs 2012 till Kanarieöarnas
bästa familjehotell av Tripadvisor.
Vings värld skickade ner Hanna Kastås
med familj för att ta reda på varför.
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Text: hanna kastås Foto: hanna kastås och vings bildarkiv

Värme för både in- och utsidan
på Sunwing Fañabé Beach

B

arnen har räknat ner dagarna i över en månad. Det blir

kryss efter kryss på en finfin nedräkningskalender på
kylskåpet därhemma. Slagsmålen som kretsat kring vem
som ska få sätta dagens kryss har kompenserats med upprepat
euforiskt hopp-dansande till Lollo & Bernie-sången och prat
om dyk i poolen, glass i mängder och hur härligt det ska bli att
slippa overall, vantar och mössa.
Och nu är det äntligen dags!
Vi sitter vid gaten på Arlanda och trots att vi gick upp mitt i
natten är hela familjen otroligt pigga och glada. Ett par av oss
med väldigt tydligt sockerdrickspirr i hela kroppen.
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Frank & Anita har just firat
Lollos födelsedag på sju
olika språk.

Visst ser det härligt ut –
Kanarieöarnas bästa familjehotell.

Sunwing Fañabé Beach prisades rejält under 2012. Tripadvisors besökare utsåg hotellet till Kanarieöarnas bästa familjehotell och inte nog med det, det hamnade på en hedersvärd
tolfteplats när man listade alla Spaniens bästa familjehotell.
Kikar man sen på gästernas betyg på Vings webbplats, där hotellet just nu har 4,4 av 5 så känns det bra att vara på väg. Och
när vi kliver av flyget några timmar senare och blir incheckade
på vårt rum redan i ankomsthallen på flygplatsen så anar jag
att även vi kommer att sätta höga betyg efter vår vistelse. Och
så blir det.
De följande semesterdagarna följer ungefär samma mönster.

Både när det gäller aktiviteter och bemötande. Barnen vaknar
först och ägnar morgonen åt att rita vid det lilla köksbordet
i vårt hotellrum. När vi vuxna vaknat till och hunnit ta den
obligatoriska hänga-på-balkongen-och-kolla-in-morgonlivetpå-gatan-stunden, åker vi glashissen ner till frukostbuffén.
Eftersom det är semester får alla äta precis vad de vill. Det blir
ving.se/sunwing

Pruttsånger på After beachen –
och plötsligt dök Lollo upp i kören.

en skön blandning av Nutella, färsk ananas, frallor, müsli och
scrambled eggs. Alla hittar sina favoriter på den stora frukostbuffén - och vi käkar länge. Sen är det insmörjningsdags. Hela
familjen täcks med solskyddsfaktor samtidigt som det packas
tygkassar med böcker, simglasögon, extra badkläder, saronger
och leksaker. På vägen ut hejar vi på vår gulliga städerska som
redan efter ett par dagar förstår att vårt rum inte är det första
som blir tomt på morgnarna.
Sen är det poolen eller stranden som gäller. Vi badar så att
det står härliga till. Dyker, plaskar, simmar och busar. Anita
som är tre år lär sig hoppa från poolkanten och jag ser att
Frank som är sex är nära att knäcka simkoden. Och överallt
finns nya roliga kompisar att leka med.
De dagar som det är barnaktiviteter lämnar vi två peppade

till Lollo, Bernie, Hanna, Nora, Tiyo och Cecilia i MiniLand vid
10-tiden. Sedan ligger vi som två nöjda sälar på hotellets takterass med varsin bok. Spanar lite på gänget som kör vatten
vings värld nr 2/2013
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”Barnen jobbar just nu på en
massiv övertalningskampanj
där målet är att få åka tillbaka
snart igen.”

gympa i poolen, sippar på en kall cola och njuter av lugnet.
Någon timme senare hämtar vi två toppenglada, babbliga, ansiktsmålade indianer med ursnygga namnskyltar som bubblar
av roliga saker att berätta.
Lunchen äter vi på det lokala tapasstället uppe vid köpcentret,
på någon av restaurangerna på strandpromenaden eller på hotellets lunchrestaurang La Tasca. Där jobbar Guillermo som
snabbt blir barnens bästa kompis. Han skrattar, stressar, delar
ut kritor, ritpapper, hamburgare och spagetti och köttfärsås till
höger och vänster – det är många som vill äta samtidigt. Men
ändå minns han vad barnen beställt tidigare dagar, skojar
med dem och ser till att alla trivs och har det bra.
Sen badar vi några timmar till innan vi njuter av den
sista eftermiddagssolen på balkongen, tills det är dags att
äta middag. Ibland äter vi grillat nere på den argentinska
restaurangen på strandpromenaden, njuter av en gräddig pasta på en av italienarna på gågatan eller så tajmar
vi Lollo & Bernies minidisco och käkar stor buffémiddag
Guillermo – barnens
favoritservitör
på Fino.
En dag åker vi till Loro Parque, ett zoo som ligger på Teneriffas norra del. Det är bara det att vi missat att boka utflykten i
tid. Men Jonathan i receptionen ringer ett externt bussbolag
där de bara pratar spanska och ordnar biljetter så att vi kan
åka ändå.
En annan dag lyckas jag slarva bort min mobil en stund och
hinner gå till receptionen och fråga om de har fått in någon telefon innan jag hittar den igen. Några timmar senare ringer Sharon
som jobbar i receptionen upp till rummet och frågar om jag hittat
telefonen än eller om jag vill ha hjälp med en polisanmälan.
Och trots att det är mycket vi tycker om med hotellet och
Sunwings eminenta familjeupplägg så är det gänget som jobbar här som gav det starkaste intrycket och som kom att göra
vår semestervecka så bra. Glada, engagerade människor som
tycker om att jobba med service och som är enormt stolta över
sitt fina hotell. Människor som har roligt på jobbet och har som
huvudfokus att gästerna ska ha det bra.

Skräckblandad förtjusning
under besöket i hajtanken
på Loro Parque.

Nya kläder till Lollo & Bernie
i väntan på dagens lunch.

Att boka en familjeresa till ett hotell som fått så fina betyg

och utmärkelser på sistone skapar höga förväntningar. Vi
har spenderat flera semestrar hos Lollo & Bernie och har gillat upplägget med Mini Land, närhet till hav och hög standard på boendet och Sunwing Fañabé Beach gjorde oss inte
besvikna. Vår vecka på hotellet präglas av sol, massor av bad
och ett möte med späckhuggarna på Loro Parque. Men också
av den varma och fina känsla gänget på hotellet gav oss. Och
det var inte bara jag som trivdes – barnen jobbar just nu på
en massiv övertalningskampanj där målet är att få åka tillbaka snart igen.
14 vings värld nr 2/2013

Vings Teneriffa
Prisexempel: Från 4.475:- per person Sunwing Fañabé Beach,

1 vecka med avresa 8 december 2013 från Göteborg.
Period: Året om.
Ving flyger från: Stockholm, Köpenhamn,

Göteborg, Malmö, Örebro, Norrköping och Växjö.
Flygtid: Ca 5,5 timmar med direktflyg.
ving.se/sunwing

boutique

Vi älskar fiffiga prylar, nästan lika mycket som
vi älskar att resa. Och när någon kombinerar dessa
två intressen är vi sålda direkt. Här är några smarta
reseprylar som vi inte kan förstå hur vi klarat oss utan tidigare.

Roliga
reseprylar
Gömställe för
värdesaker
Vad?
TanSafe är en solkrämsliknande
tub där du effektivt kan gömma
pengar, nycklar och mobil.
Det perfekta gömstället för
dina värdesaker när du är på
stranden eller vid poolen.

Ultraportabel minihögtalare
Vad?
X-Mini II är en ultraportabel, uppladdningsbar minihögtalare till din
smartphone eller iPod. Trots den
ringa storleken har den riktigt bra
ljud, och för bästa baseffekt kan
högtalaren expanderas ca 2 cm.

Var?
CoolStuff.se
Pris
99:-

Var?
Teknikmagasinet

Uppblåsbart skydd
Vad?
Detta fiffiga uppblåsbara plastskydd
skyddar ömtåliga föremål på resan.
De skyddande fickorna fylls enkelt
med luft genom att du blåser upp
de självförslutande valven.

Pris
300:-

Var?
Clas Ohlson
Pris
19:- (10-pack)

Gör resväskan
till barnvagn
Vad?
Resestolen ”Ride On” är
en hopfällbar stol som du
enkelt fäster på kabinväskan,
som vips förvandlas till en rullbar barnstol. Passar barn från 8
månader upp till 5 år.
Var?
SmartaSaker.se
Pris
495:-

Världskarta med skrap
Vad?
”Scratch Map” är en karta som visar
exakt så mycket av världen som du
vill. Vid leverans är hela världen
täckt av guldfärg som du, likt en
trisslott, kan skrapa av i takt med
att du besöker länderna! Onödigt
men kul pyssel för globetrottern.
Var?
CoolStuff.se
Pris
179:-
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Chicagos överraskning är trettiotvå beacher längs
sin tre mil långa strandremsa. Oak Street Beach,
bara någon minut från de stora kontoren och
varuhusen, fylls lunchtid långa heta somrar med
ett slappt barfota gäng som behåller kostymen
och dräkten på.

bobo karlsson är en av våra mest hyllade och

omtyckta reseskribenter. Han har tidigare medverkat i Vings värld med ”Älskade Lissabon” och
”Miami mambo”. Hans senaste bok Urban Safari.2
– där han återvänder till tolv nya av sina älskade
städer – utkom i slutet av april (Norstedts). Hans
förra bok Urban Safari utkom 2009.

Text: bobo karlsson

Jag har alltid tillhört en pervers minoritet. Visst har jag
i min barndom legat på bryggor och metat krabba vid mysiga fiskelägen utanför Strömstad och på Kosteröarna.
Men min urspårning började förstås redan i min ungdoms Stockholm. Alla man kände försvann hysteriskt mot
sina älskade sommarhem ute på öarna i den vackraste av
alla skärgårdar. Jag stretade emot, drömde om att ha en
liten ”sommarbostad” inne i en av Gamla Stans gränder,
begav mig mot Eriksdalsbadet eller låg kvar på Riddarholmens kajer.
Så fick jag min stora kärleksaffär med ”storstad med
bad”. Åkte till Rom och tog t-banan ut till havet. Försvann
till Beirut och hängde vid en liten beachclub i skuggan
av kriget. Från ett stekhett och på den tiden solkigt och

bedagat Barcelona pendlade jag med tåget ut till Sitges.
Några år senare blev jag kär i Lissabons ändlösa stränder.
Favoriten på senare år har stundvis varit Chicagos sanslösa
stränder, bara ett stenkast från skyskraporna.
Även första kärleken med New York hade mycket med
stränder att göra. Det började med tunnelbanan ut till
de kaotiska stränderna i Brooklyn vid Coney Island, ett
slags ”T-banans Torremolinos” och ett ”Gröna Lund by
the sea”. En bit bort fanns Rockaway med cirka 800.000
badande en varm weekend. Sen blev det tågen och snab�bussarna ut mot paradisbeacherna och öarna vid Long
Island, som det sus- och dusiga livet runt West Hampton,
Southhampton och East Hampton – men främst det vilda
livet ute på Fire Island.
vings värld nr 2/2013
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För de som inte gillar
sand mellan tårna duger
Paris gamla hederliga
stenlagda kajer gott.

Ofta stannade man kvar inne i staden, hamnade hos någon
kompis på ett av Manhattans platta tak, den så kallade ”Tar
Beach”.
”Storstad med bad” får förstås de flesta att tänka på
Sydney, Los Angeles, Rio de Janeiro, Miami, Honolulu och
liknande städer där havet och de stora stränderna smeker
städerna mer tydligt och nära, är en del av stadens livsstil.
Men så här föredrar ju många även att bo inne i Palma stad
på Mallorca eller Las Palmas på Gran Canaria. Att ha staden
med allt sitt utbud som fokus på resan – och istället då och då
pendla till de ljuvliga stränderna runt om. Andra är för evigt
fast vid sin Franska Riviera, de lagom stora Nice och Cannes,
promenerar till sin stadsstrand.
Men numera är allt härligt annorlunda, sommarkartan
har helt ritats om för oss storstadsälskare. Främst tack vare
Barcelonas berömde borgmästare Pasqual Maragall som
rensade bort hamnslummen med järnvägsspår och öppnade

Foto: Paris Tourist Office / Marc Bertrand

Inför Olympiaden 1992 rensade
Barcelona bort industrislum,
öppnade sig mot Medelhavet.
Halvdussinet stränder slåss nu
om olika bad- och partygäster.
På pendelavstånd finns också
pärlor och badorter som Sitges.

Den gamla pikanta politiska
fejden mellan Paris vänstra
strand och högra strand har
mojnat i sanden på Paris-Plage
vid Seine och Hotel de Ville.

”Många föredrar att ha staden med allt sitt

utbud som fokus på resan – och då och då
pendla till de ljuvliga stränderna runt om.”

upp staden mot havet. Så nu kan man bege sig till den frodiga
och mest turistiga Platja de Barceloneta. Ännu längre söderut
mot det spektakulära W Hotel är nudisternas favorit Platja
de Sant Sebastià och stökiga och starkt gaya Platja de Sant
Miquel. Ett yngre sportigare garde favoriserar Platja de la
Nova Icària rakt utanför Vila Olimpica. Hippast och coolast
med mycket underhållande tatueringar och silikonfyllda
kroppsdelar är Platja del Bogatell. Här är också många föroch efterfester till stadens vilda klubbliv. Mest paradislikt
anser många att Platja de la Mar Bella är. Här vimlar det av
basketboll, volleyboll, bordtennis, hit dras allt från seglare till
skateboardare. Ett betydligt lugnare familjeliv är det vid nästa
strand, Platja Nova Mar Bella.
Vill man bort från Barcelonas hank och stör så finns den
enklare och lite ödsligare Platja Caldetes en halvtimme
norr om staden med tåg. Renaste vattnet och omgiven av
de vackraste gröna bergen är Platja St Pol de Mar, cirka en

timme med tåg från staden. Observera att grottorna nära den
så kallade ”regntunneln” är nudisternas zon. En halvtimme
söder om staden ligger badorten Sitges, som är gay-Barcelonas
Shangri-la vid havet. Här finns även familjestränder, men
mest samsas alla med alla.
På samma sätt som man tar tåget ut från Barcelona, kan
man lätt bege sig till havet från såväl Rom som Lissabon.
Varma sommardagar invaderar romare sin kust, tar tunnelbanan till slutstationen Ostia – Cristoforo Colombo. Buss 07
leder vidare till den fria stranden Capocotta. En antropolog
skulle här kunna studera kusten, där varje 500 meter av den
kilometerlånga sandstranden har sin egen bar och publik:
från nakenbadare på ”L’oasi naturista”, sen mer klubbungdom och gay på ”Settimo cielo” och ”Il Mediterraneo”, samt
brasilianare på ”Porto di Enea”. Detta är knappast barnfamiljernas strand. På senare år har de sjabbiga kioskerna i flera
fall förvandlats till mysiga strandrestauranger.
vings värld nr 2/2013
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Foto: Turismo de Lisboa

Många av de klassiska storstadsstränderna
i Miami, Honolulu, L.A., Sydney, Rio de
Janeiro, Kapstaden är även surfingparadis,
här Estoril/Cascais direkt utanför Lissabon.

”Vår räddning är sen cirka tio år tillbaka

Paris och Berlin med sina konstgjorda
beacher – med sand, solstolar, parasoller
och palmer plus en och annan pool. ”
Dar Zagaia är numera ett utmärkt matställe med förvånande
stor vinlista, där man lugnt kan sitta och äta även i badbyxorna
– ett perfekt slut på en dag vid havet i solnedgången. Roms
riktigt charmiga badort, med rent vatten och miljöklassade omgivningar är Sperlonga cirka 1,5 timme från staden.
Cirka en halvtimme med tåg ut från Lissabon ligger den lilla
fiskebyn Cascais, som blev stadens omsusade badort vid havet.
Här finns också Estoril, en gång europeiska kungars favoritplats med sina palats. Romantiserat via ursprungliga Bondfilmen ”Casino Royale”. Men Lissabon är också ”storstad med
bad” på ett vildare och mäktigare sätt. Den mest tillgängliga
stranden som lockar alla är Costa da Caparica. Här är kusten
indelad i som små egna remsor för fotbollsgrabbar, småbarnsfamiljer, gaya, vanliga soldyrkare. Det coola unga gänget dras
främst mot Carcavelos. Här är ett sexigt misch-masch av futebol, maconha, surfista och mycket små kaféer med technoeller reggaedunk. Här handlar det minst lika mycket om att
planera den kommande natten utan slut inne i staden, som att
20 vings värld nr 2/2013

njuta i stunden. Än vildare och vackrare är Guincho, som på
sommaren drar främst vindsurfare och kitesurfare. Cirka 15
km norr om Guincho och nära bergsstaden Sintra ligger Praia
da Adraga, av BBC utnämnd till Europas kanske vackraste
strand, bakom höga klippor, starka vågor, bara enstaka fiskare
och surfare – förälskade pars romantiska favorit.
Men för somliga av oss totalt obotliga storstadsälskare är
förstås den här typen av strapatser en bit utanför städerna
för omständligt. Vår räddning är sen cirka tio år tillbaka
Paris och Berlin med sina konstgjorda beacher – med sand,
solstolar, parasoller och palmer plus en och annan pool –
längs Seine och Spree. Startade trenden gjorde Paris-Plage
rakt nedanför stadshuset, Hôtel de Ville, på kajen vid Georges
Pompidou Expressway.
Berlin som är Europas grönaste stad är förstås fyllt med
solbadande i alla parker, flera utomhusbad och pooler. Berlinarna älskar sina stora insjöar som Müggelsee och Havel. Deras Strandbad Wannsee är Europas största och mest kända

Berlin med sina 2 500 parker är Europas
grönaste sommarstad. Unikt är också Berliner
Bäder Betriebe med sina sextio inomhus- och
utomhuspooler. På bilden Badeschiff med strand
plus vacker pool ute i floden Spree, i gränslandet
mellan stadsdelarna Kreuzberg och Treptow.

Tävling!

insjöstrand och badplats. Men det är inne i staden längs
Spree som de nya helt skapade stränderna breder ut sig. Mest
omskriven är Badeschiff med vacker pool ute i floden precis
vid gränslandet mellan stadsdelarna Kreuzberg och Treptow.
Men det vilda Berlin har förstås även stränder där ruin, sand,
beach bar, brunch, klubb flyter ihop till extremt dygnet-runtbeach-party. Coolast på senaste år har KaterHolzig varit.
Vad gör då vi som fastnat i ”storstad med bad” när hösten
och vintern kommer? Tvekar man in i det sista för en mer öde
ö eller strand på sydliga nejder, så finns det ju alltid lite sand
mitt framför nosen i härligt fullsmockade Las Palmas, ett
härligt kokande, ångande, tvagande hamam i Istanbul eller
Marrakech – eller en centralt belägen pool i det heta fukt
drypande Bangkok.

• Med Ving kan du resa till över 30 storstäder, och bo på noggrant
utvalda hotell med bra läge. Du bestämmer själv när du vill resa
och hur länge du ska vara borta. Läs mer på Ving.se/city.

Vinn Bobo
Karlssons bok
Nu har du chansen att vinna ditt eget signerade
exemplar av Bobo Karlssons senaste bok, Urban
Safari 2. I boken porträtteras städer som Paris,
Barcelona, Madrid och Marrakech på Bobos
omisskännliga sätt. Vi lottar ut fem böcker och allt
du behöver göra är att berätta vilken stad du helst
vill resa till – och varför.

Skicka ditt svar till
VingsVarld@ving.se
senast den 14 oktober
2013. Skriv ordet
”tävling” i rubriken.
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Vid en pressfrukost i slutet av maj presenterade Ving
”Semesterrapporten”, en omfattande trendspaning på
temat semester och semesterresor.


Semesterrapporten bygger på en
mängd interna och externa undersökningar. För att ge ytterligare tyngd åt
rapporten kallade Ving dessutom till ett
Advisory Board, där en samling kloka
människor inom olika branscher och
områden fick diskutera olika aspekter på
resande och semester. Bland deltagarna
fanns namn som Jan Carlzon, tidigare VD för Vingresor och SAS, Amelia
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Adamo, M Magasin och privatekonomen
Annika Creutzer.
Undersökningarna och diskussionerna
ledde fram till att sju tydliga semestertrender kunde urskiljas. I Semesterrapporten presenteras var och en av dem
utförligt, i magasinet bjuder vi på en
komprimerad version. Är du intresserad
av att läsa mer finns hela Semesterrapporten att ladda ner på Ving.se.

1

Semestern gör oss lyckliga,
därför reser vi allt mer

Det finns en tydlig koppling mellan utlandssemestrar
och lycka. Vidgade vyer, längtan till solen och bättre ekonomiska förutsättningar gör att vi idag reser mer än någonsin.
Inte minst när vi nått pensionsåldern.

2

Olika behov i olika situationer

Kompisresor, familjesemester, semesterresor på tu
man hand, kombinationsresor, flexibla semester
perioder och ökade möjligheter att jobba på distans.
Nya förutsättningar föder nya behov – och alla har vi olika
behov vid olika typer av resor.

3

Personlig service – här och nu

Den personliga servicen kommer att spela en viktig roll
även i framtidens resande, även om formerna för den
förändras. Vi förväntar oss att få hjälp direkt, men det kan
lika gärna vara via sms som ett personligt möte. Det är också
viktigt att den personliga servicen är personlig ”på riktigt”.

4

Vi vill ha det bättre än hemma

5

Från vart till vad

Resandet förflyttas mer och mer från ”vart vill du
resa?” till ”vad vill du göra?”. Vi reser gärna dit alla
andra också reser, bara vi får med oss en unik, individuell
upplevelse att berätta om när vi kommer hem igen. Men viktigast för de flesta är att få vara tillsammans med familjen och
slippa allt som skaver – det hör också till upplevelsekontot.

6

Resan som livsstilsförbättring

Sol och bad i all ära – vi vill också gärna komma
hem från semestern som bättre människor. Träning,
lärande, välgörenhet eller kanske ett tandläkarbesök är exempel på faktorer som får oss att känna att vi får ut något bestående av vår utlandsvistelse.

7

DEN BEKYMMERSFRIA SLAPPAREN

Chartern är död –
länge leve chartern

Charterresan har flera gånger under sin 60-åriga
historia bedömts vara på utdöende på grund av oljekriser,
krig, avregleringar och konkurrens från lågprisflyg och online
byråer. Genom att ständigt hitta nya vägar har den trotsat alla
och visat sig vara semesteralternativet för miljoner. 2012 reste
drygt 2,5 miljoner svenskar på charterresa.

Lyxigare säng, större terrass och någon som diskar
och städar efter oss. För fler och fler resenärer har
hotellet blivit viktigare än resmålet. Faciliteter som för
några år sedan sågs som en extra lyx har idag blivit något
vi förutsätter ska finnas på hotellet. Och vi vill
ha högre standard än hemma.
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montego bay
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ving.se/kroatien

Blanda Thailands frodiga
natur med Mexikos vita
paradisstränder. Lägg
därtill en leende befolkning,
fina semesterresmål och
medryckande reggaetoner,
och du har Jamaica i ett
nötskal. Välkommen till
rastafarins och Bob Marleys
förlovade land!

jamaica

-semesterhäng
i reggaeland

lJ

amaica är precis så där exotiskt

och annorlunda som man föreställer sig. Ön är lika färgstark som en
konstnärs färgpalett och med sin vackra
natur och sina höga berg sticker den ut
rejält bland de andra karibiska öarna.
Jamaica är en populär semesterfavorit
hos den brittiska kungafamiljen och är
den snabbe friidrottaren Usain Bolts
hemland. Jamaica är också den plats
där författaren Ian Flemming skapade
vita duken-favoriten James Bond och
där självständigheten inte blev verklighet förrän 1962. ”The Island in the sun”
är en spännande ö med många olika
ansikten, men är kanske mest känd som
reggaens förlovade land. Att Bob Marley
är en stor reggaelegend världen över
råder det inga tvivel om, men att han 32
år efter sin död fortfarande är så betydelsefull för sitt hemland är minst sagt

ving.se/jamaica

fascinerande. Bob Marley Mausoleum
i den lilla byn Nine Mile är en av Jamaicas mest välbesökta turistattraktioner.
Och ingen plats på ön är liten nog för
att inte ha en marknad där färgglada
Bob Marley-tröjor säljs. Vart man än
åker så spelas hans välkända reggae
låtar på repeat och oavsett om man är
reggaefantast eller ej så är det svårt att
inte ryckas med i det behagliga gunget.
På en av de många enkla strandrestau-

rangerna på ön spelas reggae-ikonens
”Three little birds” på högsta volym.
Servitören och några gäster sjunger
glatt med till ”Don’t you worry about
a thing, cause every little thing gonna
be all right…”. Jamaicanerna kan konsten att njuta av nuet och här kommer
verkligen begrepp som carpe diem till
sin fulla rätt. Det är också här, i det

Text: Anna Hagberg Foto: vings bildarkiv

lilla och vardagliga, som mycket av öns
charm skapas. Jamaicanernas positiva
livsattityd går ingen förbi och med en
stor portion självironi och humor ger
de besökande gäster ett gott skratt.
Vackra Jamaica lockar med många
bildsköna platser och silhuetter. En
av dem är Negril på öns västkust. Här
finns alla förutsättningar för en lugn
och avslappnad semestervistelse. Resmålet kan stoltsera med en av världens
vackraste stränder och den 11 kilometer
långa stranden Seven Mile Beach lever
verkligen upp till sitt rykte. Stranden är
precis så där vit och finkornig som man
önskar sig. Längs kustremsan radar hotellen upp sig som på ett pärlband och
varvas med palmer och små charmiga
skjul där män i rastaflätor skapar vackra
träsniderier. Här finns också flera
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montego bay

vid ricks café, negril

små strandrestauranger där man kan
sitta och njuta av en god middag från
det kreolska köket. Ett måste är den
jamaicanska jerken, en rätt som til�lagas på kyckling, fisk eller fläskkött och
som smaksätts med den välsmakande
kryddblandningen jerk. Jamaicanerna
är också duktiga på fisk och nationalrätten Ackee and saltfish är en given
rätt att utmana smaklökarna med.
Negril är också de romantiska solned-

gångarnas Mecka. Bäst beskådas de från
den kända baren Ricks Café, som ligger
ute vid de dramatiska klipporna strax
söder om Negril. Baren är minst sagt
populär, såväl bland turister som bland
lokalbefolkningen. Här kan man dansa
med till tonerna av reggaespelande liveband och beställa in en flaska av den
inhemska ölen Red Stripe eller en drink
med den jamaicanska romen Appleton
Estate som bas. Utsikten är hänförande
vacker och är man ute efter en adrena26 vings värld nr 2/2013

linkick kan man likt lokalborna kasta
sig ut i våghalsiga hopp från de höga
klipporna ner i det turkosblå havet.
Har man inte mod till det är spektaklet
minst lika häftigt att beskåda på håll.
Precis som i resten av Karibien finns det

gott om All Inclusive-hotell på Jamaica.
Ön var ett av de första länderna i världen att erbjuda All Inclusive och har
idag en rad olika hotell med det populära konceptet. Många av de lite större
All Inclusive-hotellen ligger direkt vid
de vackra paradisstränderna strax norr
om Montego Bay, men det finns även en
del i Negril och vid de mindre orterna
Lucea och Runaway Bay.
Montego Bay är en av Jamaicas största

städer, men den som tror att staden och
ön i övrigt är ett shopping-eldorado lär
bli besviken. Frånsett souvenirbutiker
och de så kallade crafts markets, där
man kan köpa träsniderier, är shopp-

11

kilometer långa
Seven Mile Beach
klassas som en av
världens vackraste
stränder.
ingen på Jamaica i stort sett obefintlig.
Den lilla shopping som finns hittar man
främst längs nöjesgatan The Hip Strip
i Montego Bay. Här kan man fynda
Bob Marley-souvenirer, t-shirts med
Jamaicatryck och det dyra och omtalade kaffet Blue Mountain. Men det är
också allt. Till The Hip Strip åker man
ving.se/jamaica

Vings Jamaica

negril

llustration: sara kebbon

Dunns River Falls

inte främst för shoppingen utan för det
pulserande nattlivet. Här finns ett otal
diskotek och barer att välja mellan om
man vill dansa loss till de medryckande
jamaicanska rytmerna och längs gatan
går det även att hitta flera bra restauranger.
Besöker man Jamaica bör man inte
missa de många spännande utflyktsmålen som ön har att erbjuda. Passa
på att ta en paus från de lata dagarna
på stranden och upptäck ön bortom
sol- och badresmålen. Åk längs imponerande flodsystem och se krokodiler
eller utmana dig själv med en spännande strapats i det vackra vattenfallet
Dunn’s River Falls. Res i Bob Marleys
fotspår eller följ med på ett fartfyllt
äventyr genom regnskogen. Oavsett
vad du väljer kommer du inte att bli
besviken. Utflykterna på Jamaica
håller världsklass och ger verkligen
en extra krydda åt semestern.
ving.se/jamaica

Montego Bay

Runaway Bay

Montego Bay är resmålet som passar
lika bra för par som för barnfamiljer.
Här finns stora All Inclusive hotell med
alla tänkbara faciliteter. Den vackra
stranden Doctors Cave liksom nöjesgatan The Hip Strip är värt ett besök, men
annars fördrivs gärna dagarna med
vattenaktiviteter, lata timmar vid poolen och goda middagar på hotellet.

Det lugna lilla resmålet Runaway Bay
är barnfamiljernas stora favorit. Här
hittar du Vings flaggskepp på ön, det
stora Family Garden -hotellet Gran
Bahia Principe Jamaica. på hotellet finns
en uppsjö av aktiviteter att sysselsätta
sig med och till vintern 2013/14 kommer
dessutom de populära maskotarna
Lollo & Bernie att finnas på plats till
barnens stora glädje. Vill man utforska
omgivningarna är det inte långt till de
spännande utflyktsmålen.

Negril
I Negril är det främst den avslappnade
och lokala atmosfären som lockar.
Resmålet lämpar sig såväl för backpackers och par som för barnfamiljer
som vill bo i lugna omgivningar. Den
vackra stranden Seven Mile Beach är
en av Karibiens finaste stränder och
är också relativt långgrund, vilket gör
att den passar extra bra om man reser
med barn. Hotellutbudet är brett och
här finns allt från enklare boenden till
stora All Inclusive-hotell.

Lucea
Lucea, som ligger mellan Negril och
Montego Bay, är en av Jamaicas äldsta
småstäder med anor från början av
1700-talet och är ett perfekt resmål om
man vill ha en semester med fokus på
lugn och ro. Här ligger flera stora All
Inclusive-hotell och är man nyfiken på
det lokala folklivet är ett besök på byns
marknad att rekommendera.
Prisexempel: Från 12.975:-/pers på
Rooms On The Beach Negril, e ,
Negril, två veckor med avresa 23/11 från
Arlanda.
Ving flyger från: Charter från
Stockholm, reguljärpaket från Göteborg
och Köpenhamn.

klimat NOV 	DEC

Flygtid: Cirka 3 timmar.
JAN 	FEB 	MARS

Tid: Svensk tid -6 timmar.
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Språk: Engelska.
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22

22

23

Valuta: Jamaicanska dollar (JMD).

29

28

27

27

27

säsong: November–mars.
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room

Älskar du också känslan av
att kliva in på ett riktigt schysst
hotell? Här presenterar vi heta hotellnyheter för dig som vill bo lite bättre, lite
bekvämare eller bara lite annorlunda.

service

dublin | PARIS | madeira | sorrento | jamaica | cannes | kamala | london | aruba

Hotellens topp 5
Vilka är bättre lämpade att utse de bästa
hotellen än gästerna själva? Här är våra
fem bästa hotell från vintern 2012/2013
– enligt våra gäster.

al,
the roy

me

o
xik

1.

The Royal, Mexiko

2.

Estalagem da Ponta do Sol, Madeira

4,86

3.

Hotel Botanico, Teneriffa

4,82

4.

El Greco, Gran Canaria

4,81

5.

Mövenpick El Gouna, Egypten

4,81

4,86

Siffrorna ovan baseras på gästernas betyg, vintern 2012/2013.

Hotellrestauranger med
stjärnglans

3 stjärnor
•	Le Bristol, Paris (Restaurant Epicure)

När Guide Michelin
presenterade 2013 års
upplaga av sin prestigefyllda hotell- och restaurangguide var flera av
Vings hotellrestauranger
representerade. Så om
du vill kombinera en
skön semester med
kulinariska upplevelser
i absolut världsklass ska
du boka en resa till något
av dessa hotell:

2 stjärnor
•	Martinez, Cannes (La Palme d’Or)
•	Negresco, Nice (Le Chantecler)
•	The Merrion Hotel, Dublin (Patrick Guilbaud)

sunwing kamala beach

37%

1 stjärna
•	Abama Golf & Spa Resort, Teneriffa
(M.B samt Kabuki)
•	The Cliff Bay Resort, Madeira (Il Gallo d’Oro)
	The Cumberland, London (W1)
• Hôtel Fouquet’s Barrière, Paris (Le Diane)
• Hyatt Regency The Churchill, London
(Locanda Locatelli)
•	Grand Hotel Angiolieri, Sorrento (L’Accanto)

anser att hotellet är
viktigare än själva
resmålet.
Källa: Semesterrapporten
från Ving 2013.

Bäst i test!
TripAdvisor, världens största resecommunity, utser varje år de bästa hotellen
runt om i världen. Priset kallas Traveller’s Choice Award och glädjande nog
har Vings hotell kammat hem flera av
titlarna, nämligen:
Bästa familjehotell i Thailand:
Sunwing Kamala Beach
Bästa familjehotell på Kanarieöarna:
Sunwing Fañabé Beach
Bästa familjehotell i Karibien: 		
Grand Bahia Principe Jamaica

Yoga till havs
På Aruba finns det gott om vattenaktiviteter att sysselsätta sig med.
En av de mest spektakulära hittar du på Vings hotell Manchebo Beach
Resort & Spa: Paddleboard Yoga. En udda form av yoga som genomförs på surfingbrädor ute till havs. Under ledning av den svenska instruktören Rachel Brathen förgyller deltagarna sin semester med både
skratt och träningsvärk. Om du åker till Aruba – missa inte detta!
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TURN ON, TUNE IN

SWIM

OUT
30 vings värld nr 2/2013

Alla har sin egen bild av den perfekta semestern.
Vissa tänker på Medelhavsstränder, andra föredrar vildmarkscamping. Men frågan är om vi inte
alla delar en gemensam dröm. Drömmen om att
ha en egen pool utanför dörren.

rhodos • sunwing kallithea beach f
Foto: joakim borén
vings värld nr 2/2013
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Foto: joakim borén

Med direkt poolaccess från rummet
är morgondoppet är aldrig långt borta.
Cirka fem steg från sängen,
närmare bestämt.

turkiet • Cornelia Diamond Golf Resort & Spa g

32 vings värld nr 2/2013

ving.se/poolaccess

Foto: joakim borén

På familjelyxiga Ocean Beach
Club består dagarna av hav,
himmel och harmoni.
Och kanske en privat pool?

kreta • ocean beach club r

ving.se/poolaccess
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Foto: vings bildarkiv

Gillar du att äta frukost på rummet?
Bor du i en svit med privat pool kan
”kaffe med dopp” få en helt ny innebörd.

rhodos • Lindian Village g

34 vings värld nr 2/2013

ving.se/poolaccess

Foto: vings bildarkiv

På Ixian All Suites kan du bo
i dubbelrum med privat pool.
Kombinationen Swim Out och
havsutsikt går inte av för hackor.

rhodos • sentido Ixian All Suites r

ving.se/poolaccess
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- En sagolik upplevelse
för hela familjen
Terese tävlade i förra numret av Vings värld och vann drömresan
för hela familjen till Disneyland® Paris. Det här är hennes reseberättelse.
text och bild: terese engqvist

EE

n gråmulen morgon i maj

lämnar vi sömniga Vinslöv och
sätter oss på tåget mot Kastrup. Tre timmar senare hoppar vi av
planet på Charles de Gaulle och tar den
förbokade VEA-bussen mot Disneyland och hotellet Santa Fe där vi ska bo
de kommande tre dagarna. En timme
senare står vi utanför Disneylands
magnifika entré, och det är med en
välfylld ryggsäck full av förväntningar
och barndomsdrömmar som vi visar
vår biljett i kassan och äntrar parken.

Den magnifika draken i
Drakhålan

36 vings värld nr 2/2013

Det första hela familjen slås av

är synen av Törnrosas slott, slottet
som vi sett i så många Disneyfilmer
här hemma. Nu tornar det vackra
slottet upp sig i slutet av Paradgatan
och för några sekunder står hela
familjen och insuper den mäktiga
känslan av att äntligen vara här.
Därefter ger vi oss direkt in i en
av de många shoparna och köper
varsitt autografblock och penna
till barnen så de är redo när de
träffar på Musse Pigg och Mimmi.

Tummen upp för Buzz
Lightyear och Disneyland!

Först går vi till
Slottet, Disneys

signum och
när vi kommer
uppför slottstrappan möts vi
Terese
av det regnbågsfärgade ljuset
som silas genom de otroligt vackra
mosaikfönstrena. Varje fönster berättar en del ur Törnrosasagan och på
ena sidan av kortsidan står också den
mytomspunna Spinnrocken som den

Törnrosas slott i
skymning , sagolikt!

Musse med sina bästa vänner, Felicia och Sebastian

ving.se/disneyland

onda fen förtrollat. Genom tinnar och
torn går vi och när vi tagit oss nerför
slottstrappan väljer vi den mörka stentrappan som leder ner till Drakhålan.
Barnen tar ett djupt andetag när de ser
draken och både jag och Björn kan inte
annat än beundra den vackra draken
som då och då vaknar till och ryter mot
oss.
Det är just upplevelser som dessa som
gör Disneyland så häftigt och vi vuxna
häpnar konstant över hur skickligt
Disneyland leker med våra sinnen
och får oss att tro på att sagor kan bli
verklighet. På House of Manor ser vi
spöken så snyggt gjorda att vi tror att
de är på riktigt och i Pirates of Carribean-attraktionen får vi uppleva ett
Piratäventyr där vi duckar för kanonkulor som viner genom luften. Starkast
är dock Disney Dreams-showen som
varje kväll, vid stängningsdags, visas
med Törnrosas slott som kuliss. I över
15 minuter får vi uppleva ett fantastiskt
äventyr med Peter Pan som guide.
Himlen exploderar av de vackraste
fyrverkerier vi någonsin sett och vi får
möta alla de kända Disneyfigurerna,
projicerade mot slottet. Magnifikt
och sagolikt.
Som i alla populära nöjesparker får

man räkna med mycket folk och en del
köer. Barnen är verkligen tålmodiga
men det tar på krafterna att köa. Med
så små barn som vi har (4 & 7 år)
orkar vi max fyra köer per dag och
som tur är finns det annat att göra i
parken än bara de stora attraktionerna.
Vi passade på att shoppa i butikerna
och dessutom pricka in karaktärerna
så barnen kunde få deras autografer. I
inträdesbiljetten ingår också Walt Disney Studios-parken som är väl värt ett
besök. Vi hann bara inom en kortis och
passade då på att träffa Buzz Lightyear
och se på den fräcka Stitch-showen.
Köer till trots så har vårt besök

på Disneyland varit fantastiskt både
visuellt och upplevelsemässigt. Alla
de förväntningarna och barndomsdrömmarna som vi bar med oss in i
parken infriades och vi har gång på
gång häpnats över allt det sagolika
här. Med oss hem har vi en minst lika
välfylld ryggsäck nu packad med
en massa fantastiska minnen,
prinsessklänningar och leksaker.

ving.se/disneyland

Familjen Engqvists
egen prinsessa

Succéartat frukostbesök av Pluto

Topplista!

Barnens 5 favoriter:
1. Pirates of the Carribean
Ett spännande äventyr bland
mörka grottor och piratskepp.

2. Autografjakt
Försök pricka in när de olika
figurerna finns på sina respektive
platser. Där och då får barnen
både kramar och autografer –
mycket uppskattat!

Kapten Jack Sparrow
och Sebastian

Missa inte!

5 måsten:
1. Paraden
Går varje dag
klockan 19:00. Dansa och
sjung med när alla karaktärerna
kommer i vackra vagnar
genom parken.
2. Disney Dreams
Visas varje dag vid
stängningsdags.

3. Thunder Mountain
Berg- och dalbana både under
och ovan mark.

3: Prinsessmöte
Ett möte med prinsessorna
i Prinsesspaviljongen.

4. Prinsesspaviljongen
Felicia fick både kram och autograf av Aurora och lyckan var
total.

4. House of Manor
Den hemsökta
herrgården – lagom läskigt
för hela familjen.

5. Disney Dreams
”Wow, det här måste jag berätta
om på dagis!” Felicia, 4 år.

5. Restaurangen Bella Notte
Otroligt goda pizzor till
ett lagom pris.

Tips!

Smarta tips till dig som ska åka till Disneyland:
1. Ha bra skor på dig. Man står och
går väldigt mycket. Rymliga sulkys
finns att hyra på parken. Bra både för
små och lite större barn.
2. Boka in en karaktärsfrukost på
Café Mickey. Tre karaktärer kommer
till er när ni äter frukost och ni kan i
lugn och ro få autografer och ta kort.
3. Packa ner vatten, kex och frukt
och ta med in på parken. Matsäck
får inte medtas men lite tilltugg är
inga problem. Bra för barnen och oss
vuxna när man står och köar.

4. Åk gärna mitt i veckan. Det är
betydligt mindre människor där
torsdag-fredag än på lördagar.
5. Stressa inte. När du bor på ett
Disneyhotell får du automatiskt 2
extra ”magic hours” på parken mellan 08 och 10 innan parken öppnar
för övriga. Stressa inte. Det är bara
några få attraktioner som är öppna
vid denna tid vilket gör att alla köar
till dem. Ät ordentlig frukost i lugn och
ro och anländ till parken vid 10.00
och stanna längre på kvällen istället
(öppet till 22.00).

vings värld nr 2/2013
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”Vi kommer fram till en strand med alldeles
vit sand. Det visar sig att denna sand är
hitskeppad från Bahamas. Fräsigt.”
38 vings värld nr 2/2013

Det finns tre pooler: en bebispool, en
större barnpool och en jättevuxenpool.

Text: martina haag Foto: martina haag och vings bildarkiv

Martina Haag
värmer upp själen på

Gran Canaria
I

slutet av december gör jag min allra
sista boksignering vid charkdisken på
ICA Kvantum i Nacka. Då känner jag
hur den obevekligt närmar sig. Superförkylningen. Den som jag mentalt har
tryckt bort under hela säsongen. Jag har
inte haft tid att bli sjuk. En tokintensiv
arbetshöst och vinter har inte tillåtit
en enda sjukdag, nejnej, här pressas
minsta lilla halsont så långt bak i medvetandet som det bara går. Men nu, när
jag sitter här med min lilla signeringspenna vid köttfärsen och fryser, märker
jag att inget kan stoppa febern och
snuvan längre, jag har nämligen börjat
slappna av lite grann, för i morgon börjar jullovet. Och då, som på beställning
kommer alla borttryckta förkylningar
tillbaks på en och samma gång. Jag kör
hem från signeringen som i en dimma
och själva julafton minns jag knappt
alls. Men den 29:e december reser
jag mig ur sjuksängen redan klockan
04.00 på morgonen på darriga ben, för
nu är det dags för bästa botemedlet.
Vi ska åka till Gran Canaria en vecka!
Jag, mina fyra ungar och min kompis
Jeanette och hennes barn.
ving.se/sunwing

Tema: Mammor vilar upp sig och blir
starka och friska och barn blir pigga till
skolstart.
Redan i taxin på väg ut till Arlanda känner jag mig faktiskt lite bättre och när
vi stiger av planet några timmar senare
är förkylningen som bortblåst. Det är
VARMT! Det är SOL. Och ingen SLASKSNÖ. Vi bor i extra stor lägenhet på
Sunwing Arguineguín, min vän Jeanette
med hennes dotter Melanie (14 år) har
ett rum, mina tonåringar Jackson och
Lucia sover på bäddsoffor i vardagsrummet och jag, Dino och Diana (9 och
4 år) sover i en dubbelsäng i det andra
sovrummet. Så fort vi har langat in allt
bagaget på rummet sätter vi igång att
göra en rekognocering av hotellet.
Det finns tre pooler, en bebispool en
större barnpool och sen en jättevuxenpool. Stranden som ligger precis utanför
hotellet går inte att bada på om man
inte är väldigt frisksportig och modig,
det är supervågor och stenigt. Jag och
Jeanette kollar in ett okej, men daterat
gym och sen är det dags för premiär-

doppet i poolen. Men burr, det var kallt!
Känner mig lite tantig som pipande
springer upp direkt ur vattnet och sitter
och tittar på ungarna som plumsar omkring tills det är dags att äta middag.
Vi följer strandpromenaden och gan-

ska snabbt hittar vi en trevlig restaurang. ”Tänk va, hemma är det snö och
minusgrader nu”, säger vi belåtet till
varandra, där vi sitter på uteserveringen och tittar ut över havet och
solnedgången. Sen måste vi sätta igång
med planeringen. Med småbarn som
vaknar vid halvsex, tonåringar som
helst vill sova till tolv och mammor
som gärna vill springa längs med havet
på morgonen, krävs det noga föreberedelser, så att alla ska tycka att det blir
en lyckad resa.
Det som är väldigt bra med att vara
på just Kanarieöarna är att det är ett
resmål som ställer så låga krav på en,
som resenär. Hade vi nu befunnit oss i
Indien eller Kambodja så hade vi haft
en lång lista på saker och tempel och
sevärdheter som vi MÅSTE se, och
vings värld nr 2/2013
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”Barnen skvätter runt i vattnet och
får nya vänner på två sekunder.”

äventyr som vi MÅSTE uppleva. Man
kan ju inte komma hem från Indien och
säga: ”Nej, jag såg absolut ingenting,
jag låg bara och tryckte vid poolen hela
resan”. Men på Gran Canaria så behöver
man bara ställa sig frågan: ”Vill jag
väldigt gärna se Flamingoparken?” Och
när man känner att man är genuint ointresserad av Flamingoparker, så behöver man bara fundera ut om det ska bli
stranden eller poolen på förmiddagen.
Och om man möjligtvis ska byta plats
efter lunchen. Lagom stora åtaganden
för två sönderjobbade mammor.
Enligt schemat smyger jag ut tidigt
nästa morgon, tassar ner i receptionen
och ploppar in hörlurarna i öronen.
Det är fortfarande mörkt ute, men det
är lagom varmt och jag springer längs
med trottoaren, utan broddar, äntligen.
Ingen is att halka på, bara jag, gympadojorna, shorts och linne, trottoaren
slingrar sig sakta uppför berget, och det
gör inget att man är lite yrvaken och
snurrig på morgonen, för hela tiden
följer ett blåvitrandigt staket mellan
mig och bilarna så det går liksom inte
att hamna fel och efter några kilometer
vänder jag ner mot stranden, solen har
börjat gå upp och det är flera joggare
40 vings värld nr 2/2013

ute som njuter av denna trevliga start
på dagen, efter en timme byter jag av
Jeanette på rummet och tar med mig
småbarnen ner till frukosten. Oh, vad
gott det är med Jamon serranoskinka
och stekta ägg och cocosyoughurt efter
en mil längs med havet! När Jeanette
kommer tillbaks efter sin löprunda är
det dags att lägga sig vid poolen. Barnen
skvätter runt i vattnet och får nya vänner på två sekunder. Själv ligger jag och
myser i solen med ena ögat på ungarna
och andra i min spännnande deckare.
Precis innan frukosten stänger kommer
tonåringarna ner och äter vaniljcroissanter och kaffe.

eftermiddagen lommar vi tillbaks till
hotellet och softar på rummet och när
det är dags att äta middag går vi bara
ner på en taverna vid havet. Så här ser
VARENDA dag ut under vår vecka. Vi
springer varje morgon. Ibland går vi
på gymmet på eftermiddagen. Det är
sol och fint väder varje dag. Jag läser
massa böcker. Jag blir enormt utvilad.
Vi kommer hem till Sverige och när det
stormsnöar och vinden piskar mig i
ansiktet på väg till kontoret känner jag
bara: ”Det gör inget, jag har värmt upp
själen, så nu håller det ända fram till
sommarlovet.”

I hotellaffären köper vi flytdjur och

vattenpistoler och en laddning sololja.
Jag måste också prompt köpa gårdagens Aftonbladet för dubbla priset. (Vad
är det som gör att man kastar sig över
kvällstidningar så fort man kommer
utomlands? ) Lunchen blir pizza på
hotellet och sen går vi i samlad tropp i
en kvart längs med havet så vi kommer
fram till en strand med alldeles vit sand.
Det visar sig att denna sand är hitskeppad från Bahamas. Fräsigt. Havet är
ljuvligt och även jag, som är en sådan
badkruka, kan simma runt ett tag. På

• Läs mer om Sunwing Arguineguín på Ving.se
ving.se/sunwing

Vi tog ett varv runt jorden i vår
ständiga jakt på tips, tricks och trender
från resebranschen. Här är ett axplock av
alla de nyheter vi snappade upp den här gången.

hit
&dit

malta | london | kroatien | rom | cypern | grekland | spanien

Cypern har renaste vattnet

Lär dig mer om London
London fortsätter att locka mängder
av svenskar år efter år. För dig som
vill se mer av staden än bara Big Ben
och Buckingham Palace finns inspiration att hämta i den nyutkomna
boken ”Great London Walks” av Bosse
Bjelvenstedt (Outdoorbooks). Här får
du följa med på tio mycket varierande
promenader i ett annorlunda London,
vid sidan av turiststråken. Promenera
utmed floder som inte längre syns och
upptäck gränder du inte trodde fanns.

Gillar du att snorkla i kristallklart
vatten ska du bege dig till Cypern.
Här finns nämligen Europas
renaste badvatten, enligt
Europeiska miljöbyråns årliga
badvattenrapport. Samtliga
stränder på Cypern får högsta
betyg vilket gör att den vackra
Medelhavsön hamnar överst på
listan över Europas bästa badvatten – för åttonde året i rad. Övriga
topp 5 består av Luxemburg, Malta,
Kroatien och Grekland.

Kulinarisk stadsvandring i Rom
Att det går att äta gott i Italien
kommer kanske inte som en
nyhet, men om du vill hitta en
riktigt bra inkörsport till det
itali-enska köket rekommenderar vi en guidad mat-tur.
Eating Italy tar dig på en fyra
timmar lång utflykt genom
delikatessbutiker, matmarknader och gourmetrestauranger.
Lunch och massor av smakprovspauser ingår. Läs mer
på eatingitalyfoodtours.com.

41%

av medlemmarna i Vings
resepanel anger spanska
tapas som sin internationella favoritmat.
Svenskarna väljer
nötter & whisky

Godis
Pittjes Mixed Nuts (Sverige)
Pingvin lakritspastiller (Danmark)

Att handla taxfreevaror är
ett gemensamt intresse hos
oss skandinaver. Men när
det kommer till vilka varor
vi köper skiljer vi oss. Här
ärtoppsäljarna för de olika
nordiska länderna, baserat
på försäljningen hos vårt
eget flygbolag Thomas
Cook Airlines.

After Eight (Norge och Finland)
Alkoholdrycker
Famous Grouse (Sverige)
Fernet Branca (Danmark)
Jägermeister (Norge)
Renault Carte Noire (Finland)
Parfym & hudvård
Boss Nuit Edp (Sverige och Danmark)
Biotherm Deo Pure (Norge)
Lancôme Mascara (Finland)
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ving.se/vinterresor

En veckas sol i vinter?

Lagom långa

vinterresor

Text: kristofer kebbon Illustration: Sara kebbon Foto: vings bildarkiv

Vill du resa bort i vinter, men inte vara borta längre än
en vecka? Inga problem, du behöver ju faktiskt
inte resa över halva jordklotet för att hitta solen
och värmen. Här presenterar vi ett antal resmål
som inte har alltför lång restid, och som inte har
någon större tidsskillnad jämfört med Sverige.

ving.se/vinterresor
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8 vinterresmål

du hinner uppleva på en vecka
Dubai

Kanarieöarna

Dubai blandar solig lyx med exotism. Mitt i allt det hypermoderna hittar du också ställen som för tankarna till Tusen
och en natt, inte minst om du följer med på en ökensafari.

Kanarieöarna är klassikern i sammanhanget, hit har soltörstande nordbor vallfärdat sedan 50-talet. Om du väljer
Gran Canaria, Teneriffa, Fuerteventura eller La Gomera
är bara en smaksak.

Dagstemp i november: 31 °C
Flygtid: ca 8 h*
Tidsskillnad: +3 timmar

Dagstemp i november: 24 °C
Flygtid: ca 5 h 30 min
Tidsskillnad: -1 timme

Egypten
Bara dryga fem timmars direktflyg från Sverige väntar
Röda havet med stabil värme, högklassiga hotell och
kristallklart dykvatten. Dessutom finns några av världens
främsta sevärdheter alldeles runt knuten.

Kap Verde
Förra vinterns succé Kap Verde blir ännu bättre till vintern
2013/2014. Då lanserar Ving nämligen nonstop-flyg till
den solsäkra ögruppen i Atlanten.

Dagstemp i november: 27 °C
Flygtid: ca 5 h 30 min
Tidsskillnad: -1 timme

Dagstemp i november: 27 °C
Flygtid: ca 7 h 40 min
Tidsskillnad: -2 timmar

Gambia

Madeira

Gambia är det mest solsäkra resmålet i hela Vings värld.
De långa gyllengula stränderna kallas ofta för Gambias
guld och sträcker sig i stort sett längs hela kusten.

Madeira är en charmig klassiker med högklassiga golfbanor och underbar natur. Här väntar makalösa vyer med
branta stup, frodig grönska och vackra vandringsleder.

Dagstemp i november: 30 °C
Flygtid: ca 8 h 30 min
Tidsskillnad: -1 timmar

Dagstemp i november: 22 °C
Flygtid: ca 5 h 30 min
Tidsskillnad: -1 timme

Jordanien

Marocko

I Jordanien väntar upplevelser du inte hittar någon annanstans. Bada i Döda havet, dyk i Röda havet, upplev ökenområdet Wadi Rum eller besök Petra – ett av världens sju
nya underverk.

I Marocko går det gamla och det nya hand i hand. Koppla
av på milslånga stränder och ät gott på moderna restauranger – eller upplev mystiska sagomiljöer och myllrande
basarer.

Dagstemp i november: 27 °C
Flygtid: ca 7 h*
Tidsskillnad: +2 timmar

Dagstemp i november: 24 °C
Flygtid: ca 5 h*
Tidsskillnad: -1 timme

* Effektiv flygtid, total flygtid kan variera beroende på flyglösning.

Gambia

Maderia
44 vings värld nr 2/2013
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Atlantis The Palm, Dubai

Las Palmas, Gran Canaria

Makadi Beach, Egypten

Sofitel Agadir Royal Bay Resort, Agadir

Jordanien

Kap Verde

ving.se/kroatien
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När hemmalaget gör mål och
närmare 40.000 åskådare plötsligt
exploderar i glädjeyra är det svårt
att inte ryckas med.

Come on
you Spurs!

– rappo
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Du vet den där euforiska feststämningen som uppstår när Sverige spelar match i fotbolls-VM. När
människor i alla åldrar sjunger, dansar, skriker och
jublar i en enda stor kör. Den känslan hittar du i
England – varje helg. Vings värld åkte till London
för att ta tempen på fotbollsfebern.
Text: kristofer kebbon Foto: jens malmqvist

D

et är en afton i början av maj

och sommaren har precis kommit
till London. Folk på gatan verkar
nästan överraskade av värmen, men det
är en glad överraskning. Lite som när
man plötsligt inser att det är fredag, fast
man trodde det var onsdag. Och faktum
är att det är fredag. Det är fredag och
det är dagen före match, men det där
pirret har inte riktigt infunnit sig än.
Idag har vi bestämt oss för att bara
vara turister, gå på pub och insupa den
brittiska atmosfären. Och det är precis
vad vi gör. För en av fördelarna med en
fotbollsweekend är ju att man hinner med
så mycket på en helg – såväl shopping
och sightseeing som själva fotbollen.

Nästa morgon vaknar jag upp med

känslan av en begynnande fotbollsfeber.
Min rumskamrat Jens verkar ha samma
symptom, och när vi tryckt i oss allt vi
orkar av den generösa engelska hotellfrukosten känner vi definitivt pirret i
magen. Matchen vi ska se är Tottenham
Hotspur (i folkmun ”Spurs”) mot Southampton FC, på Spurs hemmaarena
White Hart Lane. Säsongen är nästan
slut och Spurs har ingen möjlighet att
vinna Premier League, men matchen
är i allra högsta grad viktig för hemmalaget. Vinner man har man nämligen
chansen att lägga vantarna på en av
de åtråvärda platserna till Champions
League.
vings värld nr 2/2013
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Pride of Tottenham
är en av alla hemma-
pubar i området runt
White Hart Lane.

På pubens bakgård är
stämningen lika varm som
försommarsolens strålar.

Joakim Wallin från Eskilstuna
tippar 2–1 till hemmalaget.

Innan matchen beger vi oss till den
klassiska Spurs-puben Bricklayers
Arms, ett stenkast från White Hart
Lane. Vi har nämligen stämt träff med
några medlemmar i Tottenhams svenska supporterförening, som flugit ner
ett gäng för att se matchen. Ett ganska
stort gäng, visar det sig. När vi kliver in
på Bricklayers hörs svenska stämmor
från vart och vartannat hörn. Tydligen
består den svenska delegationen av
hundra personer, varav uppskattningsvis hälften har följt med till puben.
Men trots alla svenskar är stämningen
mycket brittisk, på ett rakt igenom
positivt sätt. Folk är glada, trevliga och
framför allt väldigt, väldigt laddade.
Ju närmare avspark vi kommer desto

trängre blir det på puben. Vi går ut i
solen på bakgården, men det är lika
mycket folk där. Stämningen är på topp
och överallt möts vi av leenden och
glada miner. Sångerna och hejaram48 vings värld nr 2/2013

sorna duggar allt tätare och när hela
innergården unisont stämmer upp i
”Oh When The Spurs Go Marching In”
så känner jag rysningarna genom hela
kroppen. Här finns inga huliganer, här
finns bara… kärlek. Kärlek till sporten,
kärlek till klubben.
Det känns som om puben nästan
lyfter av all allsång, när jag plötsligt
springer in i Ingrid Larsson från
Robertsfors. Hon berättar att hon var
på sin första Spurs-match 1982. Och
nu, 31 år senare, är hon tillbaka – med
man, barn och barnbarn. Tre generationer Spurs-fans som nu ska uppleva sin
första match tillsammans.

snabbt som en enda stor familj tack
vare det gemensamma intresset: Spurs.

Även geografiskt är det stor spridning

För det är lätt att skaffa nya vänner i den avspända feststämningen på
Bricklayers Arms. Och även om jag
längtar till avspark kommer jag på mig
själv med att önska att den här stunden
aldrig ska ta slut. Som tur är fortsätter
den magiska stämningen inne på den
soldränkta arenan. Bara att komma
in och höra sorlet och sången studsa
mellan långsidorna ger en känsla av
välbehag. Och när stjärnan Gareth Bale
så småningom trycker in 1-0 i den 86:e
minuten, och hela White Hart Lane exploderar i sång och glädjeyra, då kommer de där rysningarna tillbaka igen.

bland de svenska supportrarna. Håkan
Jönsson, reseledare för den svenska
supportergruppen, berättar att deltagarna kommer från hela Sverige – från
Malmö i söder till Boden i norr. De
flesta känner inte varandra, men blir

Och jag, som gått omkring och längtat
efter nästa VM-slutspel, inser plötsligt
att jag inte behöver vänta flera år på att
uppleva en riktig fotbollsfest. Det är bara
att ta en sväng till London över helgen.
ving.se/fotbollsresor

Fyra fans om Spurs
Tobias Persson, Eskilstuna
Hur många Spurs-matcher
har du varit på?
– Det här blir den tredje totalt, och
den andra på White Hart Lane.
Den första var 1987 i Västerås, en
uppvisningsmatch mellan IFK Västerås och Spurs. Det
var då jag började hålla på Spurs.
Vad är det som är så kul med fotbollsresor?
– Att få umgås med folk som är lika tokiga som en själv,
som har samma intresse, som brinner för Tottenham. Då
får man diskutera de här sakerna man inte har någon
att diskutera med hemma.

Tävling!

Vinn en
fotbollsresa

Vill du också uppleva en Premier League-match på plats
i England? Nu kan du vinna en resa för två personer –
inklusive flyg, hotell och matchbiljetter till en hemma
match med Tottenham, Chelsea, Liverpool, Manchester
United eller Manchester City (värde 10.000:-). Allt du
behöver göra för att vara med
i tävlingen är att berätta vilket
ditt favoritlag är, och varför.
Skicka ditt svar till
VingsVarld@ving.se
senast den 7 oktober 2013.
Skriv ordet ”fotbollstävling”
i rubriken.

Ingrid Larsson, Robertsfors
Hur många Spurs-matcher
har du varit på?
– Det här är den andra. Den första
gången var redan 1982. Jag och
min man var här och det var då vi blev Tottenham-supportrar. Det har sedan påverkat sonen och barnbarnet,
så idag är vi tre generationer här!
Vad gör ni mer under resan?
– Shoppar!

Vings fotbollsresor
Vings systerföretag Thomas Cook Sport är officiell Travel
Partner till flera av Storbritanniens bästa fotbollslag. Därför
kan vi erbjuda mycket prisvärda fotbollspaket till Premier
League. Läs mer och boka på
Ving.se/fotbollsresor.

Prisex: Matchbiljett + 2 hotellnätter fr. 1.795:- (flyg tillkommer).
säsong: Augusti–maj.

Markus Åkman, Karlstad
Hur många Spurs-matcher
har du varit på?
– Det här är den sjunde. Alla på
hemmaplan...
Vad är det bästa med den här typen av resa?
– Gemenskapen! Man träffar ju folk i alla åldrar, från
15 till 60, men det finns något som förbinder oss. Ett gemensamt intresse – fotbollen. Man träffar folk som man
annars kanske inte hade träffat, får nya vänner.

Johan Falkman, Jönköping
Hur många Spurs-matcher
har du varit på?
– 15 eller 16 totalt. Jag försöker åka
2–3 gånger per säsong.
Bästa matchminnet?
– Två minnen: träningsmatchen mot Dortmund för
stämningen, och matchen mot Milan i Europa League
för vikten av segern.

ving.se/fotbollsresor

TIPS: Ving erbjuder även fotbollspaket till ev. Champions
League- och Europa League-matcher på hemmaplan för
nedanstående klubbar.
Liverpool FC
Grundades: 1892
Hemmaarena: Anfield
Kapacitet: 45 362
Tottenham Hotspur FC
Grundades: 1882
Hemmaarena: White Hart Lane
Kapacitet: 36 400
Chelsea FC
Grundades: 1905
Hemmaarena: Stamford Bridge
Kapacitet: 41 841
Manchester United FC
Grundades: 1878
Hemmaarena: Old Trafford
Kapacitet: 76 212
Manchester city
Grundades: 1880
Hemmaarena: Etihad Stadium
Kapacitet: 47 805
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A
till C
– två öar i världsklass
Från

Text: kristofer kebbon Foto: Vings bildarkiv

+
eagle beach, aruba
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Willemstadt, curaÇao

De karibiska öarna Aruba, Bonaire och Curaçao brukar kallas
ABC-öarna, och i vinter kan du uppleva både A och C med Ving.
Då lanserar vi nämligen charterresor som kombinerar de båda
paradisöarna. Enkelt, smidigt och alldeles… alldeles underbart!

skiljer
Aruba och Curaçao åt, är det en stor skillnad mellan de båda öarnas karaktär. Aruba
är den välordnade och välorganiserade ön
där allt fungerar. Stränderna tillhör världens bästa och turismen är välutvecklad.
Curaçaos atmosfär är mer avslappnad och
cool. Här ses tidtabeller mer som rekommendationer än som regler, om man säger
så. Å andra sidan kan man stoltsera med
en fantastisk stad, Willemstadt, där den
holländska arkitekturen klätts i karibiska
Trots att bara 20 minuters flygtur

färger. En riktig gräddtårta till stad.
Gemensamt för de båda öarna är det karibiska klimatet, de vita stränderna och det
fantastiska vattnet. Prisnivån skiljer sig inte
heller märkbart mellan öarna, för en svensk
handlar det om ganska normala priser.
I våra kombinationsresor börjar du med
en vecka på charmiga Curaçao och avslutar med sju dagar på magiska Aruba. Vi
törs lova att du kommer att komma hem
både solbränd, utvilad och lycklig.

Fakta
Vad?
Kombinationsresor
Aruba + Curaçao.

När?
Res under perioden
oktober–mars, med första
avgång 24/10 2013.

Hur?
Semestern börjar med en
vecka på Curaçao och
avslutas med en vecka på
Aruba. Flyg från Stockholm
eller Köpenhamn (flygtid
till Aruba ca 11 timmar + 20
minuter mellan öarna).

Prisexempel
1 v. på Lions Dive & Beach
Resort f, Curaçao
+ 1 v. på Arubiana Inn w,
Aruba. Från 14.975:-/pers.
Från Köpenhamn 3/12.
Läs mer och boka på
Ving.se/kombinationsresor.
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Stamgäster i solen
Varför jaga nya resmål och hotell när man redan hittat det
bästa? Ving har ett stort antal gäster som återvänder till
samma hotell år efter år. Vi har träffat några av dem för att
prata lite om vad det är som får dem att komma tillbaka.
Text: gunnar jägberg Foto: privat samt vings bildarkiv

Ulf och Gunilla Carling från Malmköping har rest
till Gran Canaria och Playa del Inglés mer än 30 gånger.
Efter att tidigare ha bott på flera av Vings hotell är det sedan tre år tillbaka bara Sunprime Atlantic View som gäller.
Hur hittade ni Sunprime Atlantic View?
Ulf: Jag fick ett tips från en vän som varit där och ätit
lunch och berättade hur fantastiskt det var. Jag blev
förstås nyfiken och gick dit för att kolla. Så fort jag kom
in i receptionen kände jag ett lugn och en fridfullhet som
jag inte upplevt på något annat hotell tidigare. Jag gick
och hämtade Gunilla som direkt kände likadant. Det var
helt enkelt kärlek vid första ögonkastet!
Vad är det som gör hotellet så bra?
Gunilla: Oj, var ska jag börja… ett exempel är att vi
har lärt känna personalen som mer eller mindre har
varit densamma hela tiden. Trädgårdsmästaren brukar
komma in med blommor till oss och när städerskan
fyllde år ställde hon ett par bitar tårta i kylen. Sunprime
Atlantic View och Playa del Inglés känns verkligen som
vårt andra hem, man vet till och med vilka gatstenar
som ligger lösa i området.
Ulf: En annan fördel är att eventuella problem tas om
hand på en gång. Är det en lampa som går sönder är de
där och byter den innan man ens hunnit lägga på luren.
Sen måste vi också nämna direkttransfern och incheckningen av bagaget på hotellet. Otroligt smidigt att slippa
stanna vid vartenda hotell längs vägen från flygplatsen.
När går nästa resa?
Ulf: Vi reser två treveckorsperioder om året, en på hösten och en på våren. Nästa resa går av stapeln i november, när det är som mörkast och ruggigast här hemma.
Vi har dessutom lyckats få vår favoritlägenhet igen – en
Prime Suite mot trädgården.
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Sunprime Atlantic View, Gran Canaria

Sunwing Arguineguín, Gran Canaria

Är det någon som tycker att Rolf och Majvor Sköld
från Västerås verkar bekanta kan det bero på att de 2009
var med i tv-programmet Charterhjältar på kanal 5. Där
filmades de i sin naturliga miljö sedan snart 30 år tillbaka:
Sunwing Arguineguín på Gran Canaria.
Hur kommer det sig att ni återvänder till Sunwing
Arguineguín år efter år?
Rolf: Vi har varit med ända sedan starten i mitten av
80-talet. Personalen är helt underbar och ställer upp
lite extra för oss som varit där så många gånger. Man
känner sig faktiskt som en kung när man kommer till
hotellet! Det är också på Sunwing Arguineguín vi passar
på att umgås med våra vänner från Piteå. Hemma känns
avståndet tyvärr för stort.
När Lillemor och Leif Hultén från Göteborg skulle resa
till Mallorca för första gången fick de ett insidertips. En av
deras närmaste vänner jobbade inom resebranschen och rekommenderade hotellet Ponent Mar i Palma Nova–Magaluf.
Idag, 32 resor senare, kallar de hotellet för sitt andra hem.
Varför har ni fastnat för just Ponent Mar?
Lillemor: Läget är perfekt, högt uppe på en klippa utanför
turiststråken. Hotellet har ett härligt poolområde och i
närheten finns både strand och möjlighet till bad från
klippor. Vi har också lärt känna personalen. Vi brukar
skicka ett mail och berätta att vi kommer, så ordnar de
fram den lägenhet vi vill ha.

Sunwing Arguineguín brukar kallas ett paradis
för barnfamiljer, hur trivs ni där som pensionärer?
Rolf: Vi gillar att det är barn på hotellet! Det blir lite mer
liv och rörelse, dessutom uppskattar vi familjeunderhållningen och showerna. Ibland kanske det kan bli lite
stökigt i restaurangen, men det löser vi genom att äta
frukost lite tidigare på morgnarna.
När reser ni nästa gång?
Rolf: Vi reser alltid över jul och nyår numera. Nu blir det
dessutom första gången vi åker fyra veckor i stället för tre.

Hur många gånger har ni varit på Ponent Mar?
Lillemor: I höst reser vi dit för trettioandra gången, eller
om det är trettiotredje… I midsomras var vi där med
barn och barnbarn, annars reser vi fortfarande ofta med
vår vän Birgitta och hennes man. Birgitta var den som
tipsade oss om hotellet en gång i tiden.
Hur ser en dag på semestern ut?
Lillemor: Vi äter alltid frukostbuffén på hotellet, sen hyr
vi ofta bil och utforskar ön. Eller så badar vi i poolen och
havet. Lunch och middag äter vi på någon av de många
restauranger där vi har lärt känna ägarna. Visserligen finns
det pentry i lägenheten, men är det semester så är det.
Ponent Mar, Mallorca
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thailands traditioner #1

andar,
visst finns dom!
Du ser dem överallt i Thailand. Utanför hem, hotell, skolor och restauranger
– ja, till och med inne på tempelområden. De thailändska andehusen är
dockskåpsliknande miniatyrtempel som fångar ögat och förundrar oss turister.
text och bild: johan magnusson

Den thailändska befolkningens tro på

olika naturgudar går flera tusen år tillbaka i tiden. Långt före det att dagens
religioner etablerades dyrkade befolkningen osynliga krafter som kunde
hjälpa och beskydda dem i det vardagliga livet. Det handlar om onda och
goda andar, spöken och demoner samt
döda förfäders förmåga att påverka.
Denna dyrkan av andar, natur och
förfäder kallas animism.
Även om de flesta av Thailands 70 mil-

joner invånare är buddhister, praktiserar de en mycket tolerant och lite egen
variant av buddhism, som påverkats
av både hinduism och animism. När
buddhismen först kom till Thailand
övergav befolkningen nämligen inte
sina animistiska seder och traditioner.
54 vings värld nr 2/2013

I stället införlivade man buddhismen
så att den kom att passa dem och deras
behov. På så sätt kom den att bli den
färgrika och originella levnadsfilosofi
den är idag. Det är endast i grannländerna Laos, Kambodja och i viss mån
Burma man kan finna något som liknar
den folkliga thailändska vardagsbuddhismen av idag.
Den observante Thailandsbesökaren

kan uptäcka offer och gåvor till andar
lite varstans. På gatan framför butiker
och marknadsstånd, på små hyllor i
restaurangerna, intill storvuxna gamla
träd och på en lång rad fler platser.
De är alla tydliga tecken på en levande
animistisk tro, påtagligast och mest
iögonfallande av dem är de många
andehusen. De thailändska andehusen

är dockskåps- eller fågelbordsliknande
miniatyrtempel på en pelare eller ett
bord, ofta utrustade med både tinnar
och torn. Andehusen fångar ögat,
fascinerar och förundrar den tillfällige
besökaren från Skandinavien.
När mark bebyggs och hus anläggs

måste man be de andar som redan
bebor platsen om tillåtelse. Innan
arbetet påbörjas hålls därför en ceremoni, under ledning av en brahminpräst, där man skänker gåvor och visar
sin respekt. När bygget sedan är färdigt
måste det ordnas med boende också till
områdets andar. Gör man inte det flyttar kanske andarna in till människorna
i huset, och detta vill man undvika.
Andarna kan dessutom bli irriterade
och arga, och då ställa till med problem
ving.se/thailand

Är det någon som kan Thailand så är det Johan Magnusson, hotellchef på
Sunwing Kamala Beach. Sedan starten på Ving 1985 har han hunnit med
över 40 utlandssäsonger, varav de 12 senaste i Thailand. Sedan flera år är
Johan praktiserande buddhist. Här berättar han mer om sitt älskade Thailand.
Johan Magnusson

Andehus i trafiken
Om ett flertal andehus står
tillsammans vid en vägkant har
det troligtvis skett trafikolyckor vid
denna plats. Gör som thailändarna
– ta det som en varning, sakta ner
och kör försiktigt.

och elände. De kan orsaka både olyckor,
sjukdom och död, om man inte håller
sig på god fot med dem.
Brahmin-prästen leder även resningen

och installationen av andehuset.
Därefter hålls en invigningsceremoni
där anden bjuds in att bosätta sig. Det
är en påkostad och komplicerad ritual
med en mängd gåvor och offer, både till
själva andehuset och till anden. Dagen
och den exakta tidpunkten för ceremonin är viktig. Det finns bestämda dagar
varje månad som är särskilt lämpade
och andra som absolut bör undvikas.

varje då siffran 9 är ett lyckotal
i Thailand. Till anden offras sedan
mat, dryck, rökelse och blommor.

100

olika typer av
andehus, minst, finns
i Thailand.
Precis som hos oss människor finns det

Under andehuset placeras bl.a. virke

av olika träslag, guld- och silvermynt
– ibland till och med ädla metaller och
stenar. Det brukar vara 9 stycken av
ving.se/thailand

både vänliga och ovänliga andar. De är
alla lite oberäkneliga, lättirriterade och
de räknar kallt med att bli uppvaktade,
informerade och tillsedda. Om inte

dagligen så i alla fall en gång i veckan
och vid stora högtider.
Andehus kan se ut på många olika vis
och standarden har genom åren stegvis
utvecklats. Enligt antropologen Marlane Guelden finns det mer än 100 olika
typer av andehus i Thailand. Vanligast
är ett andehus påminnande om ett
traditionell thailändskt hus, alternativt
ett tempelliknande hus i Angkor Watstil. Andehusen är oftast gjorda av trä,
betong eller tegel, men det finns inga
regler för vilket material som måste
användas – så även poppiga och smått
kitschiga varianter i glas, granit, marmor
eller mosaik förekommer idag. Husen
speglar husägarens status, rikedom
och kanske i viss mån även fåfänga, då
de kan vara mycket dyra. Många av de
vings värld nr 2/2013
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thailands traditioner #1 | fortsättning

Precis som hos
oss människor finns
det både vänliga och
ovänliga andar. De är
alla lite oberäkneliga,
lättirriterade och de
räknar kallt med att bli
uppvaktade.
andehus som idag står framför större
företag, gallerior och lyxhotell får nog
betraktas som riktiga skrytbyggen.
Storleken på husen varierar; ett an-

dehus kan vara stort som en normal
lekstuga, men de flesta är ganska små,
något större än de hus vi har på våra
fågelbord. Det är viktigt att andehuset
är minst lika fint som det hus det ska
skydda och bevaka, helst finare. Det är
också viktigt att andehuset inte skuggas
av den stora byggnaden. I tätbefolkade
städer ses därför ofta andehus placerade uppe på taken.
Det är brahmin-prästen som avgör var

andehuset ska placeras, astrologi och
geografi samt en mängd andra mer eller
56 vings värld nr 2/2013

mindre komplicerade rekommendationer spelar in. Det anses mycket fördelaktigt om andehuset kan placeras så att
dess framsida är vänd mot norr, öster
eller nordöst. En placering med framsidan mot söder eller väster bör däremot
med alla medel undvikas. Placerar man
andehuset i närheten av ett träd är det
bra, men direkt närhet till en toalett
är inte bra. Höjden på ett andehus bör
vara i ungefärlig nivå med huvudhusets
ägares ögon, när denne står framför.
Om ett färgat andehus används, brukar
färgen vara den som symboliserar husägarens födelsedag.
Vetskapen och känslan av att man
sköter om och visar andarna respekt
skänker huvudhusets boende själsligt

lugn och inre trygghet i vardagen.
Tron på dessa andar kan kanske av
vissa ses som skrock och vidskepelse,
men tron i Thailand är fortsatt stark,
både på landsbygden och hos stadsbor.
Det händer numera att anden får
moderna ting offrade till sig, kanske
en liten bil, en fotboll eller ett flygplan.
Mer traditionella gåvor är hästar,
elefanter, betjänter och dansare
i miniatyr. När någon i huvudhusets
familj fått en önskan uppfylld, t.ex.
lyckats bra på ett skolprov, vunnit
på det statliga månadslotteriet eller
tillfrisknat från en jobbig sjukdom,
skänks det nya gåvor till anden.
När ett andehus blir för gammalt
och behöver bytas ut måste en ny
ceremoni, snarlik den som hölls
vid invigningen, utföras. En brahminpräst ber då andarna att flytta ut ur
det gamla andehuset så att detta
kan flyttas och ersättas. Ett trasigt
gammalt andehus får normalt sin slutförvaring intill ett storvuxet fikusträd.
Som ni märker finns det mycket att
säga om Thailands andehus. Men
framför allt tycker jag att man kan
se dem som en vacker, andlig och
spirituell variant av hemförsäkring.
ving.se/thailand

Vi kan det här med
reseförsäkringar

Vi har mer än 90 års erfarenhet i branschen. Därför väljer
över 3 miljoner svenskar att varje år ta med oss på sin resa!
Köp din reseförsäkring när du bokar din resa hos Ving.

Nu heter vi ERV, tidigare Europeiska.

Chitchén Itzá, Mexiko

fenomen
som fascinerar

Vill du se mer av resmålet än bara hotellet och stranden? Inga problem, det finns
spännande utflykter på så gott som alla resmål. Men om du är riktigt kräsen är det
vissa ställen som är bättre lämpade än andra. Vings värld har vaskat fram fem
favoriter som är mer än bara sevärdheter. Här snackar vi fenomen.
Text: kristofer kebbon Foto: vings bildarkiv

Chitchén Itzá, Mexiko

Abu Simbel, Egypten
Klipptemplet i Abu Simbel är ett av de mest storslagna tempel
Egypten har att uppbringa. Längst in i det 3 200 år gamla templet sitter Ramses II staty bredvid tre gudar. Två gånger per år,
22 februari och 22 oktober, tränger solens strålar igenom hela
templet och lyser upp Ramses förgyllda ansikte. Som av en händelse råkar dessa datum vara Ramses födelsedag respektive kröningsdag. En annan spännande detalj med Abu Simbel är att hela
templet på 60-talet flyttades 65 meter upp och 200 meter bort för
att det inte skulle hamna under vatten då Nassersjön skapades.
Res med Ving till: Hurghada-området, Sharm El Sheikh,
Marsa Alam eller Nilenkryssning.
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Mayariket är en av de mest fascinerande högkulturerna, och Chitchén Itzá är kanske den allra
mäktigaste Mayastaden. Platsen utsågs 2007 till
ett av världens sju nya underverk, och visst är
den ett underverk! Huvudpyramiden El Castillo
är byggd som en kalender och utgör det ultimata
beviset på mayaindianernas kunskap i astronomi
och räknekonst. Råkar du vara här på vårdagjämningen har du chansen att uppleva equinoxen,
då solen skapar en illusion av en stor orm som
slingrar sig nedför pyramiden. En upplevelse du
kommer att minnas resten av livet.
Res med Ving till: Cancun, Isla Mujeres,
Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum,
Akumal eller rundresa i Mayaland.

Pamukkale, Turkiet
Till skillnad från de gamla Mayaruinerna är Pamukkale inte
skapat av människor, utan helt och hållet av naturen. Namnet
Pamukkale betyder ”bomullsslott” och det är alltså mineralrikt
vatten som under tusentals år har bildat dessa bländvita, stalaktitprydda bassänger som faller i mjuka steg. Ett hett tips är att
stanna över natten och ta ett kungligt dopp i Kleopatras pool som
ligger alldeles intill. Känslan av att sjunka ned i det varma vattnet
i solnedgången är oförglömlig.
Res med Ving till: Antalya-området, Bodrum
eller Marmaris.

Petra, Jordanien
Klippstaden Petra är utan tvekan Jordaniens
största turistattraktion. Denna stad mäter
flera kilometer och är helt uthuggen ur berget
för mer än 2 000 år sedan. Entrén är magnifik – efter ett par hundra meters promenad
genom en trång passage mellan klippväggarna,
uppenbarar sig plötsligt skattkammarens
imponerande fasad framför dina ögon. Petra
är, precis som Chitchén Itzá, ett av världens
sju nya underverk. När du kommer hit förstår
du varför.
Res med Ving till: Aquaba.

Teide, Kanarieöarna
Teneriffa är skapat kring vulkanen Teide,
som med sina 3 718 meter är Spaniens
högsta berg och den tredje största
vulkanen i världen. Vulkanen är inte
längre aktiv, men Teide nationalpark
bjuder ändå på unika naturupplevelser
i en spektakulär miljö. Med gigantiska
lavaslätter och otroliga klippformationer
känns området lite som ett mellanting
mellan Mars och Nevadaöknen. Och
så har ju området använts som kuliss
i Star Wars-filmerna också.
Res med Ving till: Teneriffa.
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Text: kristofer kebbon
Foto: pelle lundberg
Recept: johan åkerberg

American
All Stars

ving.se/seychellerna

Det amerikanska köket är i
ropet just nu. Många lystna
blickar riktas västerut och vi på
Ving utgör inget undantag.
Nu hänger vi på mattrenden
och lanserar en amerikansk
buffé på våra Sunwing Family
Resorts. En dignande buffé
med läckerheter som ribs, beef
chili, jambalaya och amerikanska pannkakor. Här bjuder vi
på recepten till några av våra
amerikanska stjärnor.

Texas Beef Chili
Till 4–6 pers:
• 50 g torkade chilivarianter ,
3–4 olika, t.ex. New Mexico, Guajillo,
Ancho, Pasilla
• 1 msk spiskummin, malen
• 0,5 tsk svartpeppar, nymalen
• 0,5 dl matolja
• 1,5 kg högrev, 4x4 cm tärningar
• 1 gul lök, finhackad
• 3 klyftor vitlök, hackade
• 0,5 liter köttbuljong
• 1 msk råsocker
• 1–2 msk vitvinsvinäger
• salt
Gör så här:
1. Rosta chilin i ugn med grillelementet
på, några minuter på varje sida så
att de får lite färg (alt. över gaslåga).
Lägg dem sen i en bytta och täck med
kokande vatten. Låt dra tills de är
mjuka, ca 20–40 minuter.
2. Lyft ur chilin (spara vätskan), dela
och kärna ur dem.
3. Lägg chilin i en mixer med spiskummin, svartpeppar, 1 msk salt och 0,5 dl
av vätskan. Mixa allt slätt.
4. Bryn högrevsbitarna i olja så att de
får ordentligt med färg. Lägg över i en
gryta eller kastrull.
5. Bryn lök och vitlök så att de blir
gyllenbruna och tillsätt till köttet, tillsammans med buljong och chilipastan.
6. Koka upp under lock och låt sjuda i
2–3 timmar så att köttet blir så mört
att det faller isär.
7. Ta av locket och koka ner till önskad
konsistens. Smaka av med socker,
vinäger, salt och peppar.
8. Servera gärna med lite tillbehör
som tomatsalsa, gräddfil, guacamole,
jalapeños och tortillas.
Tips! Gör gärna denna 1 dag i förväg.
Då utvecklar sig smaken ännu mer
och man vill bara äta mer och mer!
vings värld nr 2/2012
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Ännu fler recept från Sunwings amerikanska
buffé, t.ex. double-baked potatoes, BBQ-sås
och cajun jambalaya, hittar du om du laddar
ner Vings värld till din surfplatta.
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American All Stars

corn fritters
Till 4–6 pers:
• 2 dl majsmjöl (ej Maizena)
• 2 dl vetemjöl

Grillade ribs

• 0,5 msk bakpulver
• 0,5 dl socker

Till 4–6 pers:
• 2 kg baby back ribs

• 2 tsk salt
• 2,5 dl mjölk

• 1 dl BBQ Dry rub – köp färdig eller
hitta ett eget recept

• 2 ägg

• 5 dl äppelmust

• 400 g majskorn, avrunna

• 1 dl äppelcidervinäger

• olja att steka i

• 2–3 dl BBQ-sås – köp färdig eller
se recept i vår iPad-app

Gör så här:

• 50 g smör, smält

Gör så här:
1. Blanda ihop majsmjöl, vetemjöl, bakpulver,
socker och salt i en bunke.

1. Börja med att gnugga in rub i ribsen. Lägg i
en påse och låt allt marinera i kylen, helst över
natten.

2. Vispa ihop mjölk, ägg och smält smör i en
annan bunke.

2. Blanda ihop äppelmust och äppelcidervinäger
i en skål.

4. Tillsätt majskorn.

3. Lägg ribsen med ”undersidan” upp på ugnsgallret, ovanpå en långpanna. Sätt in galler och
långpanna i mitten av ugnen i 200°C och fyll
plåten med vatten halvvägs upp.
4. Grilla undersidan av ribsen i 5–10 minuter tills
de fått lite färg.

3. Rör i mjölkblandningen i mjölblandningen.
5. Hetta upp en panna med olja och provstek
en bit, smaka av och tillsätt kryddor om det
behövs. Stek sen små fritters i olja tills smeten
är klar.
6. Servera som tillbehör eller med en dipp.

5. Öppna ugnen och vänd på ribsen, pensla
med äppelblandning och sänk sen temperaturen till 125°C.
6. Grilla ribsen i ca 2–3 timmar och pensla
med äppelblandning var 20:e minut, tills de
känns klara. När köttet ”lossnar” från benet,
pensla med BBQ-sås och höj temperaturen
till ca 225°C
7. Grilla tills de fått fin färg. Ta då ut dem och
pensla med BBQ-sås innan de serveras.
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New England Clam Chowder
Till 4–6 pers:
• 2 msk smör
• 1 gul lök, finhackad
• 2 stjälkar selleri, i bitar om ca 1 cm
• 0,5–1 chili, tärnad
• 3 msk vetemjöl
• 5 dl kyckling- eller grönsaksbuljong
64 vings värld nr 2/2013

• 1 burk blåmusslor
• 2,5 dl grädde
• 2 lagerblad
• 0,5 kg skalad potatis, i tärningar
om ca 2x2 cm
• 16–20 musslor (blå, venus,
vongole m.fl)
• salt och peppar

Gör så här:
1. Smält smör i en kastrull och
svetta lök, selleri och chili tills de
blir mjuka.
2. Rör i mjölet och tillsätt sen buljong,
vätskan från burkmusslorna, grädde,
lagerblad och potatistärningar.
3. Rör och sjud under lock i 10–15 minuter eller tills potatisen känns klar.

4. Tillsätt de olika musslorna och
smaka av med salt och peppar.
5. Servera direkt, gärna med lite
egengjorda vitlökskrutonger på
toppen.

American All Stars

key lime pie
Pajskal
• 50 g smör, smält
• 20 digestivekex
• 75 g mandelspån
1. Hetta upp ugnen till 175°C.
2. Mixa smör, kex och mandel
till en smidig massa.
3. Tryck ut i en form,
ca 25–27 cm i diameter.
4. Grädda i ugn, ca 5–7 minuter,
ta ut och låt svalna.

Fyllning
• 400 g kondenserad mjölk
• 1,25 dl key lime juice
(finns att köpa på flaska)
• finrivet skal från 1 lime
• 2 äggulor
1. Vispa ihop kondenserad mjölk
med limejuice, limeskal och
äggulor i en skål.
2. Häll smeten i det förgräddade
pajskalet och ställ kallt i
1–2 timmar.

Maräng
• 3 äggvitor
• 2 dl socker
1. Häll äggvitor och socker i en metallskål. Sätt den över en kastrull med
sjudande vatten och vispa med elvisp i
5–10 minuter.
2. Tag skålen från värmen och vispa
marängen sval och tjock.
3. Toppa ovanpå limefyllningen och
”bränn av” marängen med en bruléebrännare eller i ugn med grillelementet.
4. Servera gärna med lite bär till.

Res till USA och upplev ”the real thing”!
Inget ont om din egen matlagning, men allra bäst smakar förmodligen den amerikanska maten på plats i USA.
Ving har resor till 17 olika resmål, från Hawaii och San Francisco i väster till New York i öster. Läs mer på Ving.se/USA.
vings värld nr 1/2013
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SKA NI UT OCH RESA?
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McBride

Tänk på att skydda dig och familjen mot hepatit A och B
Hepatit A och B är allvarliga leverinfektioner som förekommer i stora delar av världen. Hepatit A-virus
kan finnas i förorenat vatten och i rå eller felaktigt tillagad mat. Hepatit B däremot smittar via blod
och andra kroppsvätskor. Därför kan lokal akutsjukvård, orena nålar (sprutor, piercing, tatuering) och
sexuella kontakter utgöra en risk.1) Vaccinera dig så är du skyddad.
Vill du veta mer kontakta din vaccinations- eller vårdcentral eller titta in på Vaccinportalen.se

Tel 08-638 93 00

Ref: 1) www.who.int
Informationen är förhandsgranskad och godkänd.

Bo bättre

Vi på Ving har jobbat med att finslipa semesterupplevelser i över 55 år.
En sak vi har lärt oss under alla dessa år är hur viktigt det är med boendet.
Därför har vi utvecklat hotellkoncept som passar alla åldrar, smaker och
plånböcker. Så oavsett om du vill bo i ett familjeparadis med vattenland
eller i ett rofyllt vuxenhotell hittar du det hos oss. Läs mer på Ving.se/hotell

Hotell för barnfamiljer

Hotell för vuxna

Sunwing

Sunprime

– den perfekta familjesemestern

– skräddarsytt för vuxna

Sunwing Family Resorts är våra absolut bästa familjehotell, med flest nöjda
barnfamiljer genom tiderna. Lägenheterna är rymliga
och alla hotell har mycket bra läge, många vid havet.
Poolerna är stora och barnvänliga. Våra maskotar
Lollo & Bernie ser till att barnen har roligt, medan
vuxna tar en behandling i vårt spa, tränar i gymmet
eller deltar i våra SATS-fitnessklasser.

Våra egna Sunprime Hotels har blivit
en riktig succé. Här har vi skapat en
avslappnad atmosfär för vuxna gäster som reser utan
barn. Sunprime innebär god service, designade rum,
härliga pooler, gym, spa, SATS-klasser, restauranger och
aktiviteter för en både lugn och aktiv semester. Hotellen
har en åldersgräns på 16 år.

Family Garden

Prime Select

– noggrant utvalda familjehotell

– utvalda vuxenhotell

Family Garden är bra, barnvänliga
hotell som kan skilja sig åt sinsemellan, men som alltid
har en sak gemensam: här får hela familjen en riktigt
skön semester. Hotellen har fina poolområden, bra mat,
barnklubb och gott om aktiviteter och underhållning.
Och det spelar ingen roll hur många ni är i familjen, på
Family Garden finns rum eller lägenheter för alla.

Våra utvalda Prime Select-hotell har 4
vingar. De passar bra för dig som reser utan barn och
vill ha en avslappnad atmosfär, men också bra lägen
nära restauranger och shopping. Här finns de flesta av
våra klassiska och mest omtyckta hotell, liksom internationellt trendiga designhotell och personliga boutiquehotell. Hotellen har ibland åldersgräns men inte alltid.

Family Comfort

Prime Comfort

– prisvärt och barnvänligt

– prisvärt när du reser utan barn

Family Comfort är cirka hundra hotell
som passar bra för barnfamiljer. Vi har valt hotellen för
att de är välskötta, populära, prisvärda och erbjuder ett
familjevänligt boende. Serviceutbudet och faciliteterna kan
variera, men du kan alltid räkna med fina poolområden
med barnpool. Dessutom får du alltid bra barnrabatter.

Prime Comfort är mindre eller medelstora,
prisvärda hotell med bra lägen, god komfort och minst
3 vingar. Vi har valt dessa hotell för dig som reser utan
barn och vill bo bra men har mindre krav på service och
faciliteter. Hotellen är välskötta och populära bland våra
gäster. Många av dem har åldersgräns men inte alla.

Family Top Selection

Top Selection

– lyxhotell för alla åldrar

– lyxhotell för vuxna

Family Top Selection är lyxhotell som välkomnar gäster
i alla åldrar. Hotellen har alltid toppläge och mycket bra
service och faciliteter. Här bor du elegant och barnvänligt på en och samma gång. Det finns alltid välutrustade
rum för minst två vuxna och två barn, internationell
barnklubb och stora, härliga poolområden. Självklart
får du också rejäla barnrabatter.

Top Selection är våra bästa hotell och riktiga guldkorn med 5 vingar. Noggrant utvalda lyxhotell för den
kräsne gästen som reser utan barn. Hotellen erbjuder en kombination av toppläge, mycket bra service
och faciliteter. På hotellen finns förstås både spa och
fantastiska pooler. Top Selection-hotellen har ibland
åldersgräns men inte alltid.
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Sunwing Family Resorts

thailand
Sunwing Kamala Beach
r

Barnens
13 underverk
Världen har sina sju underverk, men för
barnen handlar det snarare om tretton.
För det finns få andra platser där de
yngsta trivs så bra som på Sunwing.
Oavsett vilket av dem du väljer.
På Sunwing har vi ägnat de senaste 45 åren åt att finslipa semesterupplevelser så att de ska passa både barn
och vuxna. Och en sak har vi lärt oss: mår barnen bra
gör föräldrarna det också. Därför har vi anpassat allt in
i minsta detalj, från lunchmenyer till poolområden, för
att hela familjen ska få en så avkopplande och lyckad
semester som möjligt.

Alltid på Sunwing
• Barn under 12 år äter gratis
•	Gratis WiFi på hela hotellet
(Sunwing Waterworld Makadi Beach har endast WiFi i lobbyn)
• Familjeanpassat boende
•	Stora, barnvänliga pooler
•	Spa, gym och SATS-klasser
• Aktiviteter och underhållning
•	Lollo & Bernie på hotellet
•	Skandinavisk barnklubb
• Play & Chat med PS3
•	Restauranger och barer
•	Smarta måltidspaket
•	Direkt transfer och Easy Travel
•	Ving service dygnet runt

thailand
Sunwing Bangtao Beach
r

egypten
Sunwing Waterworld Makadi Beach
r

Läs mer på Ving.se/sunwing
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turkiet
Sunwing Side West Beach
r

cypern
Sunwing Sandy Bay Beach
r

mallorca
Sunwing Cala Bona Beach
r

turkiet
Sunwing Side East Beach
r

kreta
Sunwing Makrigialos Beach
f

kreta
Ocean Beach Club Makrigialos
r

rhodos
Sunwing Kallithea Beach
f

gran canaria
Sunwing Arguineguín
r

mallorca
Sunwing Alcudia Beach
r

teneriffa
Sunwing Fañabé Beach
r
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Sunprime Hotels

turkiet
Sunprime Dogan Side Beach
f

Skräddarsytt
för vuxna
Vuxna som reser utan barn behöver
något eget. Därför har vi skapat
hotellkonceptet Sunprime Hotels,
hotell som helt och hållet fokuserar
på semester för vuxna.
Här får du god service, designade rum, härliga pooler,
högklassig mat, goda viner, gym, spabehandlingar och
en alldeles särskilt rofylld semesterkänsla.
Res med din partner, bästa vän eller arbetskamraterna och njut av en vuxenvärld med sol, god mat och
elegant boende.

Alltid på Sunprime
• Anpassat för vuxna
• Mycket bra lägen
• Designade rum med sköna sängar och generösa balkonger
• SPA
• Gym & fitness med SATS-klasser
• Rofyllda pooler
• Modern restaurang på hotellet
• Direkt transfer och Easy Travel
• Ving service dygnet runt
• Åldersgräns 16 år
• Minst 4 vingar

teneriffa
Sunprime Coral Suites
r

rhodos
Sunprime Miramare West Coast Beach
r

Läs mer på Ving.se/sunprime
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turkiet
Sunprime Ocean Alanya Beach
r

turkiet
Sunprime Torba Beach
r

cypern
Sunprime Ayia Napa Suites
f

kreta
Sunprime Platanias Beach
f
gran canaria
Sunprime Atlantic View
r

gran canaria
Sunprime Riviera Beach
f
mallorca
Sunprime Palma Beach
f

mallorca
Sunprime Waterfront
Palma Beach
r

mallorca • Sunwing
Alcudia
thailand
Ett riktigt Sunprime
familjeparadis
medBeach
perfekt
Kamala
läge precis vid den breda, r
långgrunda
och milslånga Alcudia-stranden.
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Också
hos Ving

Många förknippar Ving med charterresor, men i Vings värld
ryms även golfresor, konferensresor, flygstolar, hotellövernattningar, skidresor, kryssningar – och mycket, mycket mer.

Endast hotell

Endast flyg

cityresor

Vi kan erbjuda över 5000 hotell
över hela världen. Allt från enklare bungalows till femstjärniga
lyxhotell.

Vet du var du ska bo men inte
hur du ska ta dig dit? Kolla med
oss. Vi har flyg till en mängd
resmål över hela världen.

Välj mellan över 30 storstäder och massor av noggrant utvalda hotell med
bra läge. Bestäm själv när du vill resa och hur länge du ska vara borta.
Och du behöver aldrig oroa dig för askmoln eller flygbolagskonkurser, hos
oss gäller paketreselagen och vi tar hand om dig om något händer.

disneyland® paris

fotbollsresor

Ving har resor till Disneyland®
Paris. En komplett nöjespark strax
utanför Paris, där ingenting saknas. En hel värld fylld av magi!

Vill du uppleva världens bästa
fotboll, bara två timmar från
Sverige? Ving har prisvärda
fotbollspaket till engelska
Premier League.

golfresor

skidresor

Ving har över 40 års erfarenhet
av golfresor och kan erbjuda
det mesta för såväl nybörjare
som erfarna golfare.

I samarbete med Langley erbjuder vi resor till Alpernas mest
efterfrågade skidorter, med bra
boende och alpinvärdar.

kombinationsresor

rundresor

kryssningar

Vings rundresor tar dig med
på äventyr utöver det vanliga.
Ett enkelt sätt att uppleva det
svårtillgängliga.

En kryssning är ett prisvärt, bekvämt och omväxlande sätt att
se världen. Vi har kryssningar för
alla smaker och plånböcker.

bröllopsresor

Har du svårt att välja mellan
strandliv och storstadspuls?
Vill du hinna med en rundresa
på semestern? Kolla in våra
kombinationsresor.

långsemester

konferensresor

gruppresor

Vill du vara borta hela vintern?
4, 8, 10 eller kanske 20 veckor?
Ving har marknadens största
utbud av långsemestrar.
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Inte dyrare – bara roligare!
Ving är Skandinaviens mest
erfarna arrangör av grupp- och
konferensresor utomlands.

Släktträff? Träningsläger? Vi
på Ving hjälper dig att sy ihop
gruppresan efter dina specifika
önskemål.

Vill du gifta dig på en strand i
Karibien eller resa på smekmånad till paradiset? Vi har de mest
romantiska resmålen.

klassresor
Ving har stor erfarenhet av skolresor och kan erbjuda resmål,
hotell och aktiviteter som passar
perfekt för klassresan.

alltid hos ving

Alla resmål i Vings värld
Aruba
Bulgarien
Albena, Balchik, Golden
Sands, Ravda, Nessebar,
Sunny Beach
curaçao
Cypern
Ayia Napa, Fig Tree Bay,
Larnaca, Limassol
Dominikanska
republiken
Bayahibe, Casa de
Campo, La Romana,
Punta Cana
Egypten
El Gouna, Hurghada,
Luxor, Makadi, Marsa
Alam, Nilenkryssning, Port
Ghalib, Sharm el Sheikh
Förenade
Arabemiraten
Dubai City,
Jumeira Beach
Gambia
Grekland
Kalymnos
Kantouni
Mirties
Massouri
Kos
Kardamena, Kos stad
Kreta
Aghios Nikolaos, Agia
Marina, Chania stad,
Gerani, Hersonissos, Kato
Daratso, Kolimbari, Makrigialos, Maleme, Platanias,
Rethymnon

Lefkas
Agios Nikitas, Nidri
Lesbos
Anaxos, Eftalou, Molivos,
Petra, Plomari
Paleros
Parga
Rhodos
Afandou, Faliraki, Kallithea, Kiotari, Kolymbia,
Lardos, Lindos, Pefkos,
Rhodos stad
Skiathos
Skopelos
Tilos
Telendos

Malaysia
Borneo, Kuala Lumpur,
Langkawi
Maldiverna
Anantara Dhigu,
Helengeli, Herathera,
Hulhule, Komandoo,
Kuredo, Reethi

Marocko
Agadir, Marrakech

Indonesien
Bali
Candidasa, Kuta Beach,
Lovina, Nusa Dua, Sanur,
Ubud
Italien
Positano, Sorrento
Sicilien
Cefalu, Taormina, Giardini

jordanien
Aqaba

Kuba
Cayo Largo, Havanna,
Varadero

Malta
Sliema, St. Julians

Indien
Norra Goa, Panaji,
Södra Goa

jamaica
Lucea, Montego Bay,
Negril, Runaway Bay

Makarska, Split

Mauritius
Mexiko
Cancun, Playa del
Carmen, Tulum,
Akumal, Isla Mujeres
Puerto Morelos
Portugal
Cascais, Estoril,
Costa da Caparica,
Lissabon, Sesimbra
Madeira
Funchal, Prazeres,
Santo do Serra

kap verde
Santa Maria

seychellerna
La Digue, Mahe, Praslin,
Denis Island

Kroatien
Baska Voda, Brela,
Dubrovnik, Gradac,
Hvar/Jelsa, Hvar stad,

Spanien
Costa del Sol
Benalmadena, Marbella,
Torremolinos

Fuerteventura
Corralejo, Costa Calma,
Jandía
Gran Canaria
Amadores, Arguineguín,
Las Palmas, Maspalomas,
Playa del Cura, Playa de
Taurito, Playa del Inglés,
Playa Meloneras, Puerto
de Mogan, Puerto Rico,
San Agustín
La Gomera
Teneriffa
Guía de Isora, Los
Cristianos, Playa de las
Américas, Playa Paraiso,
Puerto de la Cruz, San
Miquel de Abona, Santa
Cruz, Vilaflor
Mallorca
Alcudia, Banyalbufar/
Estellencs, Cala Bona,
Cala d’Or, Cala Mayor,
Cala Mesquida, Cala Millor, Cala Ratjada, Cala
San Vicente, Can Picafort,
Deiá, Illetas, Palma
Nova/Magaluf, Palma
stad, Playa de Palma,
Port de Andratx, Puerto
Pollensa, Puerto de Sóller,
Santa Ponsa, Valdemossa
Sri Lanka
Bentota, Beruwela, Galle,
Hikkaduwa, Marawila,
Negombo
st martin
Sydafrika
Kapstaden
Thailand
Phuket
Bangtao Bay, Kamala,

Karon, Kata, Khao Lak,
Koh Kho Khao, Nai Yang
Beach, Patong, Surin
Krabi & Trang
Ao Nang, Klong Muang,
Koh Lanta, Koh Mook, Koh
Ngai, Koh Phi Phi, Railay
Centrala och norra
Thailand
Bangkok, Cha-Am/Hua
Hin, Chiang Rai, Chiang
Mai, Koh Chang, Koh
Phangan, Koh Samet, Koh
Samui, Koh Tao, Rayong
Beach
Tunisien
Hammamet, Port el Kantaoui, Sousse
Turkiet
Alanya, Antalya, Beldibi,
Belek, Bitez, Bodrum,
Gümbet, Kemer, Side,
Torba, Marmaris, Içmeler
USA
Florida
Clearwater Beach, Fort
Lauderdale, Fort Myers,
Key West, Lauderdale by
the Sea, Miami Beach,
Orlando, Sanibel, Captiva
Island
Mer USA
Chicago, Hawaii, Las
Vegas, Los Angeles, New
York, San Francisco,
Washington
Vietnam
Hanoi, Nha Trang, Phan
Thiet, Phu Quoc Island,
Saigon

Cityresor

Golfresor

Skidresor

Amsterdam, Aten, Barcelona, Berlin,
Bryssel, Budapest, Cannes, Dublin,
Edinburgh, Florens, Glasgow, Istanbul,
Köpenhamn, Lissabon, London, Madrid,
Malta, Milano, München, New York,
Nice, Oporto, Paris/Disneyland Resort
Paris, Palma stad, Prag, Reykjavik,
Riga, Rom, Tallinn, Venedig och Wien.

Dominiska republiken, Costa del Sol,
Egypten, Gran Canaria, Kreta, Kuba,
Mallorca, Mauritius, Mexiko, Portugal,
Teneriffa, Thailand och Turkiet.

Frankrike: Alpe d’Huez, Chamonix,
Serre Chevalier, Tignes le Lac,
Val d’Isere, Val Thorens.
Italien: Arabba, Canazei, Cervinia,
Gressoney, Livigno.
Kanada: Whistler.
Österrike: St Anton.

Läs mer om våra resmål på Ving.se
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Snabbaste vägen
till solen
1. Borlänge
Sommar 2013:
Mallorca, Rhodos,
Turkiet (Antalya)
Vinter 2013/2014:
Gran Canaria
Sommar 2014*:
Mallorca, Rhodos,
Turkiet (Antalya)
2. Göteborg
Sommar 2013:
Bulgarien, Cypern, Turkiet
(Alanya, Antalya, Bodrum,
Marmaris), Gran Canaria,
Kreta, Kroatien, Mallorca,
Parga, Rhodos
Vinter 2013/2014:
Fuerteventura, Egypten (Hurghada, Sharm el Sheikh), Mexiko
(Cancún), Gran Canaria, Punta
Cana (Dom. rep.), Teneriffa,
Thailand (Phuket)
Sommar 2014*:
Cypern, Turkiet (Alanya,
Antalya, Bodrum, Marmaris),
Gran Canaria, Kreta, Kroatien,
Mallorca, Rhodos
3. Jönköping
Sommar 2013:
Mallorca, Rhodos,
Turkiet (Antalya)
Vinter 2013/2014:
Gran Canaria, Mexiko (Cancún)
Sommar 2014*:
Cypern, Kreta, Kroatien,
Mallorca, Rhodos,
Turkiet (Antalya)
4. Kalmar
Sommar 2013:
Mallorca, Turkiet (Antalya)
Vinter 2013/2014:
Gran Canaria
Sommar 2014*:
Mallorca, Turkiet (Antalya)
5. Karlstad
Sommar 2013:
Cypern, Mallorca,
Turkiet (Antalya)
Vinter 2013/2014:
Gran Canaria,
Egypten (Hurghada)
Sommar 2014*:
Kroatien, Mallorca,
Turkiet (Antalya)

6. Köpenhamn
Sommar 2013:
Bulgarien, Cypern, Gran
Canaria, Egypten (Hurghada),
Kos, Kreta, Madeira, Mallorca,
Parga, Rhodos, Skiathos,
Teneriffa, Tunisien, Turkiet
(Alanya, Antalya, Bodrum,
Marmaris)
Vinter 2013/2014:
Aruba, Gambia, Egypten (Hurghada, Sharm el Sheikh), Fuerte
ventura, Gran Canaria, Madeira,
Mexiko (Cancún),
Dom. Rep. (Punta Cana),
Teneriffa, Thailand (Phuket)
Sommar 2014*:
Cypern, Gran Canaria, Egypten
(Hurghada), Kreta, Mallorca,
Rhodos, Teneriffa, Turkiet (Alanya, Antalya, Bodrum, Marmaris)
7. Luleå
Sommar 2013:
Mallorca, Rhodos,
Turkiet (Antalya)
Vinter 2013/2014:
Gran Canaria, Mexiko (Cancún),
Thailand (Phuket)
Sommar 2014*:
Cypern, Mallorca, Rhodos,
Turkiet (Antalya)
8. Malmö
Sommar 2013:
Cypern, Kreta, Kroatien, Mallorca, Rhodos, Turkiet (Antalya)
Vinter 2013/2014:
Fuerteventura, Egypten (Hurghada), Gran Canaria, Teneriffa
Sommar 2014*:
Cypern, Kreta, Kroatien, Mallorca, Rhodos, Turkiet (Antalya)
9. Norrköping
Sommar 2013:
Kroatien, Mallorca,
Rhodos, Turkiet (Antalya)
Vinter 2013/2014:
Gran Canaria, Egypten
(Hurghada), Mexiko (Cancún),
Teneriffa
Sommar 2014*:
Cypern, Kroatien, Rhodos,
Turkiet (Antalya)

Visste du att det går att flyga direktcharter med Ving från 16 olika flygplatser i
Sverige, och dessutom från Köpenhamn?

10. Stockholm
Sommar 2013:
Bulgarien, Cypern, Egypten
(Hurghada), Gran Canaria,
Kreta, Kroatien, Mallorca, Malta,
Parga, Rhodos, Skiathos,
Teneriffa, Turkiet (Alanya, Antalya, Bodrum, Marmaris)
Vinter 2013/2014:
Aruba, Fuerteventura,
Gambia, Gran Canaria,
Egypten (Hurghada, Sharm el
Sheikh, Marsa Alam), Jamaica,
Kap Verde, Kuba, Madeira,
Mexiko (Cancún),Thailand
(Phuket), Dom. rep, (Punta
Cana), Teneriffa
Sommar 2014*:
Cypern, Egypten (Hurghada),
Gran Canaria, Kreta, Kroatien,
Mallorca, Parga, Rhodos,
Teneriffa, Turkiet (Alanya, Antalya, Bodrum, Marmaris)

16. Örebro
Sommar 2013:
Cypern, Mallorca, Rhodos,
Turkiet (Antalya)
Vinter 2013/2014:
Gran Canaria, Egypten
(Hurghada), Mexiko (Cancún),
Teneriffa, Thailand (Phuket)
17. Östersund
Sommar 2013:
Mallorca
Vinter 2013/2014:
Gran Canaria

11. Skellefteå
Sommar 2014*:
Mallorca

7

12. Sundsvall
Sommar 2013:
Mallorca, Turkiet (Antalya)
Vinter 2013/2014:
Gran Canaria
Sommar 2014*:
Mallorca, Turkiet (Antalya)

11
13
17

13. Umeå
Sommar 2013:
Mallorca, Turkiet (Antalya)
Vinter 2013/2014:
Gr. Canaria, Mexiko (Cancún)
Sommar 2014*:
Mallorca, Turkiet (Antalya)

12

1

14. Visby
Sommar 2013:
Mallorca, Turkiet (Antalya)
15. Växjö
Sommar 2013:
Cypern, Kroatien,
Mallorca, Turkiet (Antalya)
Vinter 2013/2014:
Gran Canaria, Egypten
(Hurghada), Teneriffa
Sommar 2014*:
Cypern, Kroatien,
Mallorca, Turkiet (Antalya)
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3
15
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*Hela flygprogrammet är inte klart vid magasinets tryckning. Uppdaterad information finns på Ving.se.

Nästa nummer av Vings värld kommer i januari.
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LÅT SEMESTERN
BLI EN SEMESTER
TA MED DIG TILLRÄCKLIGT
MED KONTANTER PÅ RESAN

Med kontanter på fickan slipper du leta efter bankomater och
växlingskontor på semestern, alla tar ju inte kort. Hur mycket du ska
ha med dig beror på vart du ska och hur mycket lugn och ro du vill ha.
Fråga oss så föreslår vi en passande summa att lägga i kuvertet.
Trevlig resa.
FOREX Bank är Nordens största valutaväxlare. Hos oss köper du valuta utan avgift på öppettider som passar dig. Hitta närmaste bankbutik på www.forex.se

Ving.se

Sociala medier

På Ving.se hittar du alltid
våra bästa priser. Dessutom finns reseguider, bilder, filmer och massor av
information om alla våra
hotell och resmål. Missa
inte heller gästernas egna
betyg och restips.

Häng med oss på Facebook, Twitter, Youtube
och Instagram! Där
möter du andra ressugna
människor från hela
Sverige. Du kan också ta
del av unika erbjudanden,
tävlingar och nyheter från
Vings värld.
facebook.com/vingresor
facebook.com/sunwingresort
twitter.com/vingresor
instagram.com/vingresor
youtube.com/ving

Smartphones
& surfplattor
Vings värld finns även att
ladda ner gratis till din
surfplatta. Och vill du
hitta, boka och betala din
resa direkt i mobilen kan
du ladda ner vår smartphone-app Ving
Charterbokning. Du hittar
dem i iTunes AppStore
och på Google Play.

Våra butiker
Stockholm:
Sveavägen 8
Göteborg:
Norra Hamngatan 18
Malmö:
Gustav Adolfs Torg 45

Telefon

0771-995 995

PEFC/02-31-162

441

TRYCKSAK

428

